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 مهاربا ر یفطصم روت

 نیسح هداز نسحهرق یقلعصم یحف
 نیدلاسمث . یراصح هرق نسح هداژ یلص راق
 دک شاقهرق ۱ د . یدابا زاق

 دج قامت هرق نسج ۱ یجقیزاق

 دج زوگهرق یسوم یور "هداز یضاق

 دي زل وکه رق لبلخ دج یضاق
 دجا قاهرق رهاط د «نیدلا سش هداز یّصاق

 رج قم رق نسخ لعوایضاق

 تفر ققق عج را اشاپ یخاق
 دج ر ذوهرق دچ لعوا یجرطاق

 ھا را. ٠ یساناراطق نىدلا سش فاق



 هدازیهمایعوع

 هداژ یجعوط

 قةوط
 راغي وط

 زوق وط
 لیوط

 یټ



 یسآ بالا

 ینطصم نزانروس

 قاسم نولکوس |
 فسوب ی وا بس

 مها را هداز بس

 نهم و اپ هنبس
 نیدلا سم ۰دبحمادبع یساوس |

 ینطص» ۰ دج یهاس

 نیدلالالح یطویس
 مهارآ ناقراس |

 دم رطاش

 نیسح یا
 دم «ناسح هداز یاس

 مها را هداز یجب رش

 د فیرش
 نامل هداز ینادعمش |

 یطصم یلکذش |

 هللادبع هداّز ندلاباهش |
 لاص ظفاحیرهش |

 لا دج مش |

 ینطصم ہداز مش

 رداقلادمع ینانس .

 لبلخ هدار ن ریش

 ر یعابحاص

 نام ربمآ لحاص

 : قسم . . لقرام |
 دج یا
 نط صم هدا زیعناصمراص



 وه

 یاسا باقلا یاسا باقا
 دج مکح هجاوخ محرلادع هفلخ یجاح
 دم یش ی رفلاراد نسح نارف ,جاح

 یطصم نابطلاد مهار مساح
 دچا جلقلاد مح رلادع هداز یشح

 یقطصم . دع داماد دج یا ی

 دج عایذ ینطصم هداز یریصح

 دج و دج مکح

 نیسح یزرد دوج .دازیکح
 دجا هداز رادزد مها ربا . یلح

 نیدلاثایع یتشد دوج یولح
 قم كالد دع - هداز لاج
 رع هداز روالد | دجا «یاصم هدمت یعاج

 یارع ردار ید دج یدج

 رکب وا كى ید دم هداز اغا ردح

 دجا ریما لد E ییداخ

 دو هطلاب ید دجا یمانا صاخ
 نیدلالالج یود دج یصاخ
 1 هلا ضبف لزوک یاود قطخ یمهلاخ

 ۲ .  یقطصم .دع .هداز یجناود رول اخه
 دع رادنآود دج مصح

 3 دج یصقالود نسح  هداز فافخ
 ۱ یقطصم هداز رکلود قالادبع هداز نادنخ
 1 تن یر تح  هداز ناف
 ِ مهارا ۰ هداز یجاسد قالادع هداز نادنح
 مهارا زوتکید نسح ريما هحاوخ
 سوت یزار سی وا ۰ ناس اشا هحاوخ



 رات ۰ هلا درع ۱

 نسخ ۴ ےک 3

 نالس

 لک نسح

 ندا كفر
 ا

 لک ء ینطصم

 ما ۱

 دچا

 یعاسا باقلا

 ن ةر

 * ۰ نیح هجاوخیمج
 نیدلایحم هداژ یجءردنح

 دج یتوا دوفح

 نیم یریکناهح

 دجا اچ
 نیما ده هدارشواح

 مهار هداز را
 . ینطصم .میها ربا شاب لاتح

 فسو هءداز لفهرتح

 ىع رج
 دجا هداز یعهخرح

 ىلع یجەتشح

 قطضم دا مت
 ليج یک

 نانس هداز لاذح

 رکب ویا یحایفارفح
 ناغع یراهتفح

 دج كلح

 رهاط لا وا لکنح

 نمم ناب وح
 ی لیلروح

 دجا .هداز هروح

 س دا هداز یوح

 نسح یضشدحوایباح
 دج هدا ز نسح یحاح



 یات باقلا یاس باقا
 نطصم هداز لئالس سجا " هداز دم رداپ

 را نی 2 ریت
 دجع اسراب قطصم ناتو
 قالادع تاراز مرکلا دبع یمزب
 ناع يل وا نابسا دوم ملسب

 ینطصم نیدلا ثابغ ىلج اشا نیسح لاطب ۱
 هللادع . یا رح اشا رې راک

 aE جاجا وو  یرکی
 لعام | وشا دج ی وکر

 فس وب قلاب زن د یر
 فطالا دع ىضاق قوا لع هدازکب
 میهاربا یوجم | یتظصم « ميهاربا یلکی
 دجا " ر یوجت دجا .یسهجاوخرلکب
 نسح هداز ییدجم هللا ضف ظفاح لب
 دچا هصا 2 فوت ینا اس

  قطصم ناثیرب ىلع یلردت

 ینطصم قو یلادع قاچ و
 نایاس ءانب يندد رودوب
 ا دال و نیسح ر رو

 ۳ ترانا و نسج یدو
 زار سر ن و

 قسم ریپ | و یازو
 یقطصم فا دع . هداز قاتشوب
 ین ارا فا دج لايو
 و هدازحا ۱ دج وا.راییب وب یرک ایوب

 چ نسح غايب
 ۱ ی اب يت ۱ لمم: ىلع ٠د و



 حرز

 یاسا باقلا
 دج ینامرکقا

 مسار یٰلوبق یرک ۱

 :لخاتسا یبعتلا

 یطصم هداز ینوتلا

 دجا هحاغو ىلا

 ر هدا زدنولا

 ی + ی قان لا
 بوقعي « هّلادبع ىهلا
 ینطصم ماما

 دعسا ۰ ےھارا هداماما
 هللادىع « ناهلس یدمآ

 لیعاسا یریما
 نیدلاسمش ناطلسربما

 يلع ربما

 دجا . یراحریما
 فسو هنوکربم « هنوکربما
 دچا ما

 ناع نیدلاروننیما

 مها را فو

 ا: رز
 دج ی دا

 نیدلارون شابچوا

eنج  
 هاربا هچوب هصروا
 یفطصم کمر وا

 دم ظفاح نوژوا

 هاربا « لیعامما مش نالغوا

 تاقلا

 یروغوا

 هداز یوا

 زوکوا
 نر دلوا زوکوا

 اتوا
 یهآ

 هناهتک لتاا
 یلکسا

 ۳ اربا یجلیا

 ا

 یو
 هدازیلقا رای کیا

 هنا

 رادقاراب هیا

 شا ابب

 شاقناباب

 كاب
 فاز نار زا

 یئامود یشاب

 قاب
 هداز نا وغاب

 هداز ردلاب

 یجهطلاب
 هداژ غلاب

 : یللا

 ی * ی
 دجا

 ۱ «فسوب ؛دجا.دج



22 

 باقلا

 هزابا

۲ 

 زازب نیا

 ریثک نیا
 لاکنیا

 اسانغ»نیا
 كلمنا

 مج نا
 بهذلاوبا

 نمایلا وا

 تنش با
 قوافوبا
 دوبل وا

 یاو
 فوقووا

 هدا یک ولتا ۳ 2

 هداژ یعکعآ ۱ ۲

 ایروش یا
a - 

 یرتحا

 نیوحا

 یاجیجا

 شاب قحا

Nص  

 .باقلهلاتحا قلوا شمع هدلوبوا دن هلا هبلغ هنمسایت ا 9
 ۰ یدنل وا بیر 7" لودح یا هدنتلا ییاونع یباسا

 ا

 رع

 مها را

 یاسا باقلا

 ۱ ىلع ٠ سیردا

 دجا . هدازلیدرا

 دج قازا

 .نجرلادبع ٠ ٠ هداز لزا
 ىلضف یجقانسا
 ىلع یربسا

 رد جا ینهجاوجیخما
 ۱ نیدلایحم یبلکسا

 نسح یجمکسا
 و یربسآ

 ا یجثا
 ۳۱ لک رقشا
 ییانف یصش یثابهطوا
 ققطصم ج عا
 مما یساباباغا
 دج هدازاغا

 نیدلا دیج . . هداز لضفا

 دکب بابا

 نیدلایم قبقا

 قسم دیشاح یتا
 رج النمقا

 دج لابقا



 ۸۷ سم 0
 هرازولامم هد ۱۳ 0 دوز تول وا یساضعا یسهتعوق تآارحا كسره 5 ٩۳ و

 ۰ زد فا توت هداروا هدنننا وا ۰ ردشلوا یرصتء نانیل لح

 ) نالو نده اهاش و ربغ هعس هدهلع تلود تامدخ مولا) 1

 ب رداو وا

 هد. ۱۳۱۹ ) ردنارتع+ سر قیاس" هک اشاب" رابوت ندا

 ۱ ( ردشلوا توف

 هدنراترافس هنایو هل ؟الاو قرش اب اا مور هکا شب وقلعهدازکب یک انفتسا 3

 دعفا هرکصندنرلق] راشتسم هبح راخو ت راحت ردشفل و دنا زا ودضهبلو

 هدنکلبلاو دب رک تاعف دل هلا یاکب ماسس هعفد ییاو ندنرلت راظن هیحراخو

 هک اشاب یرودژتءهرق ردناسکلع نالوا ندن-اضعا هکلمو یجرتم نام مولا "

 . رددنفا یرودژتءرق کانفتسا روهشمببیطیرذپ
 ندناسبعا نالوا یرایرهش بیطرس بولوا ندهعدق :روهشم یابطا

 . اشا یایوروام
 یس لاو قوش لب مور هرازولا عم هرکس قردناو دن ریو هیادع

aلیروخغ نالوا شم و ندنناضعا رو همكم تلود یاروش مولاو نیاوا  

 ( ۰ یدلوا توف ۱۳۱۹ ) اشاپ " ٠

 . بولوا یسلاو درک هلترازو ندنکلیموع "یعذم شاب زی رک ,دهیلدع 0

 . اشاب ولبوتنا کاطسق نالوا یریفس هردنول هرکس ندا: مس
 مولاو یراثتسم هیحراخ هعفد کیا بوشیت ندنلق تاربرحت هبحراخ

 هک اشاب نایداد نت را نان لوب EE >اصعا ردوا هکلم تاودیاروش قوال 2

 ردیلعوا كم وحن نالوا یردنىهش هطاام هک اش

 دنا یثاب یحتوراب یرد بس

  هصاو قرةلوا یتاک هیحراخ تار رح توش ندنل ا

 8 مومن نانو ےب ۱ هداروا موللا بول وا قف ناتسل لک راو دو شان

 رو و سس
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 رهظم ه3 ٣۱۲۴و روهشم هدنرصعیأن ناخدوجناطاس كم نا هم)
 هصاخ ةنزخ ردسلعوا كشرب ندرالغوا زود راشادلرق ترد نالوا بضع

 هد۱۲۸۰ لزعلا دعب یدشلوا ی-اضعا الاو سلحم هد ۱۲۷۳ تونل هد رلشیا

 یدلوا ندناتعاو یر دم تاکوکسم هنس قوح ك کت یدلوا اضعا هت

 یدلوا توف هد ۱ نکیا ندالابو ۰

 ) ثباغا سوا لعوا لاقروب دن ا هناحمرض ( اشا لماقم

 نالئافر هدکیدنو هرکصندنلبصح قادتا ردشابادلوت هدنح رات ۱۲۰۷ ندنیلص
 شمرک هلت هجرت هد ۷۸ ندنکیدلک هلا همان داہشو شلردنوک هننتکم

 اد دک رک یرهلوپ هدنسهصوصح تباتک كنااب ىلاعو

  ۵اک ۱۳۰۳ و یر دبموسر تصل هرکص هنسدنح ی ظا يک هطلغ هد

 یربدم یمهشاب تعارز هد ۱۳۰5 هلا لنع هد ۶-۱۳ یراغتسم هلام

 «دنسکیآ كنبرخ لا یر ۱۳۱۱ و شلوا یرظان هصاخ ةنزخ هد ۱۳۰۹ و

 دکتر تو هدنسکیا یرکی كنلوالا یذاچ ۱۳۱۵ شلرو ترازو

 ید یلس ةسلام لوصا هدهبکلم بتکم بولوا فقاو ههحرسنارفو ۱

 ید لفوقو هدراشیا هام ۰ ۰

 هدنسهطوا نايل وا كنیشراسلهل (انا یک الوقن) ۱

 تاک ترافس سراپ ا یو داق هجرت هیح راخو شمالشاب ندکلرتم .
 هک اقا دیک نداروا یدلو هدناتک ردق هتس نوا ردشلوا ۱
  ۰بولوا راذکتیلصم ءرکص یدلوا یراشتسم یترافس سراپ هلباح هد .
  ۲۵۸ریعاوا نواس لاو مزدا وسو قرص یک یم هنردا هد ۱۳۳

 تدوع هدنلئاوا ۱۳۰۷ تواوا یسیلاو درک ترازو بتراب هدنلاوش اللش  .

  ۲۱ردنوفدم هدناتسرق لشیش ردشلوا توف ءدنسدمرکی كنمرخ ۰ 1

 ) یمنچوا ءرکس اضعا دنراحت ةع بوش ند ( یدننا ناخاو .
 بول زا قوام ترا بس جر شل یجنرب دمو یهکواو ۸۵

 هدتمدخوآ هد ۱۳۰5 بولوا یراشتسم هلدع هنسکیارب بولوا یساضعا زا ۰
 ردشلوا توف ٠

 ) نوا اضعا هرک کص بونل و «دنراشیا هیلدع و ) 1ا هصاو 1



 و

RN 
 ردکب سوروسوم ی انفتسا ندالاب یودع ردشفلو هدلود تمدخ زورا
 هتروانیلرب بولوا هدازکب هجهرق ندرایلرانف هسیا ( كيی اط- ) یوصاس

 اشاب هحمرق ) ردشمشتی دیناخ زیزملا دبع ناطلس لئاواو سلوا ییا (
 یدیفس دیردام هد ۱۳۹۸ ندارو یردمیناطاس بتکم بولوا ندهلاعوب ید

 ۰ ردشفلو هنس ییخرو شاوا
 هجرت هد ۶ ردشلنا دلو هد ۴ ) اا یدیسودا ی اطسوق ( ۱

 . ردشعآ یاراذکتلصمو ردهلو ناک هن بوک

 یسودرا رهشیکی كناشاب دأوف هرکسو هدنکللاو رمزا گلاب ىلع هد ٩
 هد رومأم هشرلهرفنوق سرابو هنایو كناشاب ىلا هد ۷۲ و هدنفلنادناموق
 شلدا وام هدف زص بولوا رومآم هدب هد ۷ یدو هل راتاتک

 ةنراب هدنرخاوآ ۱ رب وایاقماق ماسیسقلارارب قرهناوب هدهیخراخ هرکص

 زن ار ی سلع هعفات هدنحر ٩۲ و یراشتسم هيج راخ الا

 درک هزکصو یب ماسس هللرازو هدنمر 6۵ بولوآ یراشتسم هلجخاد

 تاذو ردشلنا لاحرا هدنلاس ۱۳۱۳ شما لاضفنا هد ۲۰۶ بولوا یسلاو

 . ردشلوا یداب یسودنک هنسهلع قردلوا یلىلوطانا لسا نع

 كنیکراتسرا یکارواتسا بولوا یکالوقبن یمسا ( كب تفوغل ) ۰ "

 ( كم تفوغل ) هلغلوإ ىتتوفل ىنعي ینادھک وډ یسهناخترطپ مور ردیلغوا

 كلسم هبسور بواوا فاش رصاعم هلکب سید رو:وو ی انفتسا ردشعد ٤

 رولیروک .دنسهرصبت كناشاپ فک اع هدیفما كنسیکیا هلک بل ینسیساس
 هدنیحر ۱۲۸۰ ردشلنا تدوع برا دعب و شقک هبهیسور هدنسهب راغ معرق

 وقای ) یشادنرق یدلوا توف هرکص هنس چافرن یدشلوا اضعا هالاو ساک
 وا قر ەدە حاقر قرەلوا یریفس نیلر هد ۰ ك: ( یراتسرا

 (كبیراتسرا) یلغوا ردش!واتوفقردلوا زواجه*یناسکس ینس هدنلئاوا ۱۳۱۵
 ی ازوغل یریفس نوتفندشاو قبسا ییودح رب ردناعاو ندالاو ( فب تفوغل )

 ۱ ۰ ردکپ یراتسرا

 0 .هدنرخاوا ۷۷ یدیشلوا یالاریم بوش ندهبط بتکم  (اشاب وا )

 ۱۳۰۸ ردشملوا یرظان هبط هدنبجر ۸۸و قیرفو اوا هرکص بولوا ابطارس

 ۰ یدلوا توف هدتمدخوا هدنح را ۱



Ta ANNجا  
 ( هسیارد) لّرسنارف هدندرلم راتو رد كلوا توف هدنرلم رات ۱۳۰۰ یدنلوم
 ندابنالا یک یفیدلوا ریشم هدنلاوش ٩٩ قرملوا قیرفو اول ءارءهریک هتعدخ اداب

 اول هلبج را ( نوه ) (ستاوغ ) نوچتا یرایطت هاو برح ناکا
 ۰ ردشلوا ربشم هدنوک 6 و ۱۳۱۳ و يرثو

 هیح راخ هردو بولک هثداعسرد ردیلبلح ( اشا یرصت : وقتارق )
 ۱۳۸۵ بواوا یرظان کرک هطلغ لزعلا دعب و یتاک هیحراخ یدنلوب هدنرلهرناد

 ۱۲۸۹ ردشلوا فرصتم نال لب تزازو ةبتراب هدندرد كنرفص

 . یدبا مدآ نک اسو یلءرادا یدلوا توف هداروا هدنجوا نوا كنسدعقلا یذ

 . كنداتوف ندنناربتعم یتلم مور ردوقنای مسا (اشاپ سیدابتوف )
 هدیلاعباپ ندبتسو یداوا داماد هکب سیدروغوو یک انفتسا هدنکلهک ردلغ وا

 . هنهسنارولیف هدنلوالا یذاج ۸۷ یدلوا یریقس هننا هدنناضمر ۲۷۷ بونلوب
 هل زاژو هدنسجلایذ ٩۵ بولوا اضعا هتاود یاروش لزملا هب یدلوا ریفس
 .قۇقنانوز اما هد ۱۳۰۲ هدعب یدلدا لع هد ۱۳۹۹ یدلوا یسلاو دیرک

 . یدلبالاح زا هدرفص ۰ نکیا نکاس هداروا هلل ع هد ۱۳۰۸ یدلوا

 .مادٌسا هدنراتزاغس ابوروا هلفلوا ندنراکب یلراف ۰ ( كب یاجلق )
 دللع هک 14 بولوا یربقس هردنول هدنرخاوا ۱۳۰۲ یدلدا بیس یلدا
 هد ۷۲ هلا لزع هد 14 ردشلوا یسجلمبا هترول سراب هدنسءدعقلا یذ هنسوا

 هلع هدنراخرا ۱۳۸۹ ردشلوا یسجلیا لوس ءرکصو یسچلیا هتروا هنایو

 ۰ ردشلیا تافو هداوروا هدنراخ رات ۱۳۰6 نکیا ندنلاحرالابو شلدا دعاقت

 یشوروسوم نسرلادماف دف راف ( اشا سوروسوم یاطق )
 دو ناطاس رود هلغلوا داماد هکب سیدروغوو یک انفتسا ردوسنم هنسانلماف

 . هقولبانانوب هلرلغا حرح كراو نکیآ «داروا یدیشلوا یریفس هثنا هدیناخ

 یدلواییعلا هنر وا هنایو هدنسهدعقل یذ < قرهنلا هولطم ةضرت یدشفلوا

 . هلبلوا یلوا هدنمرخ ۷۲ یدلوا یطسوا ربقفس هزدنوا هدنسهدعقلا ید ۱

 مر هدنحوا نوا كنلوالا عير ۸: الاب هد ۵ یا كوش هردنول
 ۱ ترازو

 ندنرافس هدنرفص ۱۳۰۳ یدلوا ندنابعآ ةوالع هدنلوالا حر ۶ ردشلرو

 . ندهنس یللا ردشلوا توف هد ۱۳۰4 نکیآ هدندامسرد یندلوا دعاقتم هالزع



 EE یا و 2 ی

 راقسس غرویسرتپ هلا الاب هدنشبنوا كنتلوالا یذاج ۸۷ یدلوا ییا روا ۱

 قرصتم نان لس هترازو هد و تن سس یذ ۸٩ یدلوا یک

 یسعلبا هل لوس هردنوا منی رم كن رفص ۰ ۰۳ شلیا لاصشا هد ۰ یدلوا

 هنس چ وا ا یدلیا تافو هداروا هدندرد كن رخالا یذاج ۳ ردشلوا

 . ردشلبا تمدخ هلا تیورو تماقتساو تقادص ردق

 ٩ دارطتسا و
 ردشملوا مدهسم مدآ ییخرب هدهرکسع تامدخ قرملوا ندسنحا

 یخ قردلوا قیرف یخد (اشاب متسر ) رب ندن ساما اصوصخ

 دن ندای فا لا زا هدنناخ دما دع ناطاس رخاواو شفلوم .دكلمع و

 لوتقم هدنرح هیسور هدنجراب ۱۲۹۵ یخد ( اثاپ نامل ) ندنرلاوا یحشوط

 هلزمرکسع هددهراعوا یخد اواربم ییزیلکنا رب هدنمان ( اشاب رکم ) یدشود -

 یدلواتوف قرنلوب یخدهدننرح نادوس هلارصم هزکص كرهرتسوک قلرارب
 ( اشا رفس ) یدلوا روپشم ( اڈاپ قداص ) رکید ما ( کسووقا) ندر

 یراجرج ناخ دیجا دبع ناطاس قرهلوا قیرف هدرانوب ردندرانو ید

 راهتفح لعوا ( ثناشاب رفس ) یدنا راشو هدنسه راغ حرق هدتنطاس مایا -

 وڊ ll) رةظم ) یرظان یلتفح -

 سیمانی و ( هدر هددنسهب راحت عرق
 یحوط هدص راق هکیدنا راو ) ۳۹ :

 قرەلوا هعفد یجر ه ینحارب ندکلشرف هدنلناوا ۲ ی ی ااا

 . قراطلا لبج بودک هب هرتلکنا برا دمب یدیشلروم ناسحا یریشم هر

 ثنبرلترضح ناخ دی ناطلس یدلوا توف هرکص هنس نوا شب نکیا یظفاح

 هرانوب هکیدشفلوا بلج یطباض زیاکنا اقرب یخد هیدناسرت ندنراتوباه رصع

 (اشایروای) وب ردشغد (اشاب روای) هنمان كنرب یتح یدبا شملربو یاهرف
 قیرف بولاق را هنس یلیخ هک ردشغد )ا 1 رواشم ( هزلکنا نالک ءرکص ند 8

 هرب یدلوا توف هدبناخ زیزملا دبع ناطلس لئاوا ًادعاقتم کرا

 درکو یدلوا قیرفو اول توایروتک هدنراخرات ۱۳۸۶ ) اا تراب وه 1
9 

 هدنراد راغ ۱۲۹۶ قرهلوا ریشم هدنرا رال ۱۲۹۱ یدنلو هدنسه راغ



۳ 
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 هحراخ هلکمتا یکم هدنداعسرد هلا یرد ردنالاتا ( كب قالو )
 هد ۸۳ یدنلو تدم نخ هدنکل ردنهش یو E زدشول وب هر

 هرنادیکتلا هد ٩٩ قردلوا یریدم تاعوبطم هد ٩۳ یدلوا یریفس نوتشنشاو

 یدلوا یریفس شرکب 3 كکب نایلس قرنلوب هنس لیخ یدلوا یر
 توف هد ۳ 2 و مراد یجتلا رار یک ددسیدلدا دعاق کم

 ۰ یدبا مدآرب ولهرادا برشم اال ردشلوا

 كحوك كناشا سوروسوم یکاطسوق ( كب سوروسوم ی الواب )
 شلوا یتاک هج راخ ی ۷۹ بوشش ندنسهرناد هبحراخ ددشادنرق
 سلع دن هجا یذ ۸۳ یسیر رحم ترا هدنرخاوا ۸۱ لزعلا هدعبو
 هتلود یاروش هللزع هد ۸٩ یدلوا کب ماسیس هدنابعس ۸۳ یساضعا لاو

 .مسر ۱۲۹۳ یداوا سینا یبر هعفان ساع هلباالاب هرکص بولوا اضعا
 ( سوروسوم وقناب ) یراشادنرق كوم لا ردشلوا توف هدنشب كنرخ الا

 نکی ع نسم لزعلا دعب یدشاوا اضعا هالاو ساع هدنلاوش ۸۳۰ یخد كب

 . یدشلوا توف هرکص هنس یخ ندنشادنرق

 نیم یردم فارغلت ہدنلئاوا ۱۲۷۷ بوشش ندبلاع باب ) اشا دواد )

 ردشملوا فرصتم نارا لبح ندا لکشت هلترازو ةر هدنرخاوا ۷۷ یدششلوا

 هر هدسپ هالزع هدنلوالا عبر ۸۸ شلوا یرظان هعنان هدنلئاوا ۶

 ۰ ردشلوا توف هدنراخرات ۱۲۹۲ نکیا هدا ورواو شفلآ یقرازو

 هدغروبماه هد ۱۲۳۰ ندنیلص وقسحمارف ویسوم ییابلاتا  (اشاب مس ر)

 هد رع سل.ارط هد ۱۲۵۰ یدا هدتحابس هداروا هدهرصوا ینیدلاو هکردشغوط

 ناجرتهنراو هد ۵۲ یدلوا یتاکو ناجرت كناشا بيحب ینطصم نالوارومأم

 ندنسافلح یسهطوا هجرت هد ۰۷ یریدم یلف طرواسپ هدنداعس رد هد ٩6 یناکو

 ندانرق ندک هلترومأم زون هد ۰۰ و یریدم طروباسپ ی هدام اقاعتمو

 ینحا نال فکر یدج ارقرس نالوا ووماد هدرصم هد ٩۱ و كکب ماس

 دآوف هد 4 یدشل روتک دلیا مور «دنواه تحایس ٩۲ و شلوا یناک

 یردم هبینحاتاربرح هبحراخ هد ٩۸ و یتاکرس مدنتع نع هنیتکلم كناشاب

 بولواری دم هبینح| تارب رحمت اا هد ۷۱ یدلوارومآمه هما ودودح هد ٩

  هدناکشتالاتا هد ۷4 بول وایسمبا مقم هد ۷۸ یراذکتلصمهسنار واین هد ۳



۳ — 
 لوس یدلواتوف هرکصهنس 5 ر یدنایرب نداضعانانلا هنغلاضعاالاو سلع

 - ردندارزواشاب(وقلآ )یلغوارکید یدشلبا تافودا ردا یتاماقمڭاق كى هدقالفایلغوا

 یمهفارص تمدخ هنن رلت رطح یا ناخ دوم ناطلس ( اشاب بوعا (

 نکیا مدوخبسم هدسامع قناب قرهلوا ندشناقلعت كناغا نتترا رازق روه» نالوا ۱

 ۲ ینوقو هاسح نفو شلدا ا هد هصاخ نرخ هدنر ام رات ۱۳۹

 لکو رظا هسلام دم بولوا الا عیفرتلابو یرظا هصاخ ةهنزخ هد ٩

 یرظاب هبلام هد ۱۳۰۵ و شلیا زارحا ینرازو هدنراخ راب هد ۱۳۰۶ قرهلوا

 .. ردشلوا توف هد ۰ بولوا

 ۱۳۷ قرملوا مادتسا «دهلع تود تامدخ ( یدنفا نوطانا)
 هرکص ندنوفا كالع هدنلئاوا ۱۲۷۸ یدشلوا اضعا هّنازخ سلع هدنرخاوا

 فا رفلتهدنرخ الامر ۸۱ یدلوااضءاهدنمرحم ۳ هدنلکشت تابساحم ناوبد

 هدنسهدهقلا ید ۱۲۸۳ یدلوا ی ريدم هتسوپ "ةوالع ت :رخ الا یذاج ۸۲

 قحنا یدلوا ندالکو هما رظال همقا 2 ةوالع الاب همراب هدهرص یتیدنلوب هدسراپ

 ۰ ردشلوا توف هدسراب هو كنمرخ ۱۲۸ هلغفل هتسخ

 هلفوقو بک ه:هبقرش هنيا ردروهشموید كيماچ یدتنفا سناخوا ۱

 هد ینامع قناب هد ۸۳ یدلوا یلاعا روظنم هلکمتا هدلا یجد ییدکرت ا

 هسوع ماهسا هد ۸٩ یدلوا یواو یشتفم تایساع هللام هد ۸۶ و اا

 تلود یاروش هدنبحر ٩۳ و اضءا هنسلع تآ .ارحا هد ٩۲ بولوا ییما

 هدنلوالا یذاج ٩4 و یرظان تراح الاب ةراپ هدنمرخم ۹4 یدلوا یساضعا
 . یذ 0 بولوا لزعنم ندنلاکو هدبحر یدلوا لکو یتراظن هعفان ةوالع

 یداوآ یر هلام تاحالصا هرکس نوک وب نواو یرظانهعفان مدننب ها

 بساع ردشلواتوف هدنراح را ۰ بولوا ید تاساحم ناود هد ۷

ِ 
 نسم ندرلفارص یسا هکردراو ( یدبفا نایرغنط سناخوا ) هدر

 1 یدیشلوا اضعا هالاو سلحم هرکصو ها سلحو ه الاو سلجم مدق هلفا وا ۱

 کرد ۷ اشا رواب ( یشادیرق كح وك كنون ردشل وا توف « هدنناعش ۱۳۸۹۵

 هتسوت هددص زصح ٌةرادا کسو هدهناسرت
 نود یدنشو هدنکل رب دم

 ٤ دموع



a NI 

 هو هعاخ »
 قالغ هدائاوآ كتهبنس تنطلس عضو رم "یماسا هداس هینایع لس

 یرومأم اسم ريغ هقشب ندنلارق كدراو ندننامطح راجو ندنرلکلکی نادنب كبو

 هدقلس و یسماسا هسیا كرلتو قرەلوا یراناجرت نواه ناوید قحنا
 ۱ ردشات ندنسانروک امظتنم

 رک دلت مور ناشلوا رمت یراکب ( ییرانف ) ایرثکا
 یخد هبهیقرش ةنسلا قرهنلوب هدنرللق هچرتو ناجرت هدهناسرو یلاعباب یناربتعم

 هجزمنارف هکرت لمکم كکب یلریخح ندرلمور یتح ردراثللا ادپ فوقو

 ۰ روبهرتسوک ینراباستنا دینایعناسل یخرات هخرتق كکب کاووقایو یسهع#ل
 هلکلسا نیست راتاذ شعشتی ندقلناج رت هلترثک ۱ هنرلتراما نادغب و قالفا

 .رلکا املاقیتح ر دراش ارصح هنیدالوا يترلت رهش یسهیهخندرلن وب یرلء رکص

 لس ناطلس كکب فآیوروام ردندرلنوب رامایوروام ۰ راسوروسوم «رلهجهرق
 تسایس ېک یو هدادناموق را ثكنراترضح كلا

 ۰ ردشلروک یسهعفات

 ی ولرب هنادنبو قالفا هرکس ندنسهمان هلاصم ۱۲:۵ هجرک
 یخد هیرصو راکب يک ۰ یرتسیا . وقیسیب ۰ ازروتسوا ۰ اغک یی
 . . نالیم ( قیاس لارق ) یدیفحو نالمو لاحم یرالوغواو شولیم ندنسولرب
 . لراتفو هت هدهسیا شفلوا نیت كب ست ردناسکلعو رلکب یک

 3 ردشلدنا مادیهسا هدن هدنامدخ یرلهاع ت

 هداشکه نسهقداص 5 ةعس ینایر ین ةفاک هدننوباه طخ ت تاهظت هنس تنطاس 1

 فک ندرلسم ربع a هدرلترافس اصوصخ هدنراشیا هحراخ هلسمر دنلوب

 ندناوذوا هتشیا ردشلدا مادحسا تاوذ لیخرب قردلوا یتمراو كىلوتقو

 -* رولیزاپ هنرزوا اجه فورح یخد یسیماسا كرانلوا شعتبج ههیلاع تاماقم

 هدننامز كرلاشاپ دیشرووترب ردرافلبلصا هک س یدیروغوو (ككمک انفتسا)
 .  شلیجا هلا ینوتسرلاپ روبشم كنءرتلکنا ردش!روک یتمدخ یلبخ هجحلاع باب
 : قالفا هرکصو شلوا یبمایسیس یسودنک هلنلوا یعدرای هعدق "یسایس كلسم
 ۱ قرەلوا كلەغسر هد ۳ ردشلدا فطات هلا ىسەبا یلکب نادشو



AVI — 
 یھ” قوطن ددح یحاص لضفو لع یدلبا لاح را هدنرخ الا غ ۱۳۹

 هر دوو ییهعطس# هرک هلسلطا ابغارفح ل لکم بولوا تاذر

 ٠ ردكب رفظم ماقماق هلا اشا رصات اولربم یرلم ودخم

 ارا ناو قردلوا اولریم بوش نده رح ب )اب من (
 ۱۳۱ هداروا بولوا و :ع هلکلقه رف اهیفرو شا ازار هداز ۱

 . ردنا لاحترا هدنوالا میر -
 بوروک تسرت هدمالقآ ردندن۔اقحا اشا دج لیلح ( كب هللا رو )

 هد ۱۲۷۵ یدلآ سر لواو یداوا تقعا هالو رک کک
 لاحرا هدنحوا یرکی كنرفص ۱۳۱۵ یدلیا شیعت هل راقع ردنا لاصفا

 دلوبب یدیا میلس ۰ علح ناسقط ینس ردشلدا نفد هننلراّزم سو

 ردکیدماح موحص یرایرهش داماد یودحم رکید ردکپ مصاع دج ندالاب یودح

 راتخا ندتفلافلخ یدمآ و شلوا رم هیخلبح یخد ( كب فار ) یردا ۳

 ۰ یدا تاذ لصا هدیسیکیآ یدا شنا تازع*

 ندنوله نوردنا ردیمودم كناشاب نیما یجاح ییقتبام ( اا یهو )
 ردق هنلقرف قرهلوا برح روایو شفا هرکسع هدشنلانرقرس یردب هناش

 هدرایجناغوط یدلیا لاحترا ءدنسیتلا نوا كنیرخ الا میر 3 ردشلبا اقرا 1

 ۰ یدا تاذرب راذکشیا یدادیا ي 3

 هلتقادص قرلوا لخاد هنسءسز یلوغا نوباه یارس (افادوی)
 ةداعسلاراد هدنسهنس ۱۳۰۸ و شوا لکو اغا هواه یارس هلتمدخ یاشآ

 یحنرب ییرکی كننابمش یسهنس ۱۳۱۵ هلبصن هنسهمیفر تمدخ ینلاغا هشرشلا

 زواج م یزو ینس ردشلدا نفد هنفارازع یسهیکت یدنفا يح هلآ لاحت را نوک

 ۰ یدا مقتسو قداص



 ِ مت ۸۴۰ ت

 هدشبنوآ تنسهدعقلا ىذ ۳۰۲ ردشلدا اقا هدندرد وب

 یرکی كتدرع ۳۰٩ یدلوا یرظا هبلخاد ءرکص هامرب مات یدلیا لاصفا ۔

 بولوآ یسیلاو هسور هدننوا كنرفص هنسوا یدتا لاصفا هدنزوقط
 ۱۳۱6 ردوا لاو املا هدنرخاوا كلوت هلارع هدنبتا كنمرخ ۶
 هس هرت ناطلس ریما ترضح هدهسورب یدلیا لاحت را اف مدنی كنمرحم

 ۱ رفاو ییلهاو تیاردو تباتکو افشا هدح رسنارفو یسرافو یییع یدلدا ن رود

 دییدنفا ءاکا یلهسورب ندرودص هدلاوا یداتاذرب للتواع” یحاصتور
 کم - یدشلوا داماد

 هطیضمالاو ساع ردسیت مودنم كناهاب ناخرش (  اا دج بین )
 هدرلهمشطو شلوا یا يبراکی هد ۱۳۰۳ و ناربمریم بوشش ندنسهطوا

 سچ تیاهن یدتلو ءدننلاضعا هموسر تسج ردشطلا قلفرصتعو قلماقماق

 . یدلیالاحم را هدنسهحا یذ ۱۳۱۶ ءداروا بودک دهزشط دنب هاشلفرصتم

 | تارت هج راخ یودح كوب یدا لتلها روقو ملح ردس رق هشعلا یتس

 ا ۱ ۰ ردکی قازرلادبع نی وا

 ۱ E ناخ دوم ناطاس ردلصالایکرح êk) ترصن )

 هسرح بتکم هزکص ردشمروک تیر هتوا نوردنآ بولوا ندنساقتع

 داروا هدنسءهرص ارادت هلط ندهناهاش ةقسوم هلن وباه نوردنا هدنلکشت

 دیر ناکرا ناحمالپ تدوم یدلردنوک ہلاک | هناا وروا لیصخلا دب یدریک
 هشیتفت ردق هش هنتهج یبا مور هللا رکسع كواب کیا هد ۷۳ یدک هنفص

 . قردلوا اول هرکصویالاریمو یدنلوب یخد هدنسه رام عرق هوا یدلردنوک
 - یاروشراد الم هدنلاس ۸۳ هدنندوع هلوساتسا یدلوا رومأم هبلحو فیر شاخ

 كنمرحم ۸٩ و وه رک رووا هدنسهدعملا ید ۸۸ تولوااضعا د یرکسع

 بولوا یسیلاو هرقنا هدنلوالا عید ۸٩ و كالس ترازو همراب هدنشپ

 ینواعم یسهرادا نیرحاهم هدنسهدهقلا یذ ٩۰ و شلدنالزع هدنسهدعقلایذ

 نوزبرطهد ٩۲ بولوایماضعا تلودیارو هدندرد یرکی كنها یذو

 . هنراتهج هردوقشاو هنسوب هد ٩۳ هلازع هرکصن دهام چاقربو یسلاو

 بوروتک ناشن هنهاش ناریا هد ۱۳۰۱ یدلوا مرک اروا هدعب شلوا نادناموق

 ا هددادش یدلسانیست هنکاشتقم ودرا یعناارخ عمو ودرا درد هدندوع



— 4 — 

 بال ہدکینالس یدلوا یسالنم هسخ دالبو سردم ( یدنقآ لس ]

 ِ . یدلیا لاحترا .دنسیکیا یرکی ر ۱۳۱۲ نی
 ےہ رح کم رد مودع كندنفا ربا وبا 0 ) اشاب ینطصم 1

 لس ۱۳۱۵ و شما میفرت ردق هغلاولریم ھا نن ترا هناهاش

 همایو اشا یضفدجا یربشم نوامش یودرا ىلا ردشلیا لاح را هتل

 ندنساضعا یسلحم هصوسر تسج هلمارضح اشاب یزوف نامي قیرف یسلاو

 ۰ ردرلبلاع ردار كموقع یراترضح یدنفا كب قوش
 ردم بوش ندلق ردندندالوا كناشاب ناخرد (اشاب قطصم ) -

 لبا مورو ناریمریم یرهلوا قرصتم هدددحو یرهشریفو یرغناکو ماقمڭاقو

 ردشمللا تافو هدماش الو ره هدننحر ۱۳۱۵ و شلوا لات یسهاب یب ربکب

 هطا ام یم ود كوہ یدا قتمد صر فقاو ههورو دحدرکو هد هال هئسلا

 ۰ ردیردنیهش شاپ
 هیطبض بوشش ندلق ردهداز اشا دجا یللیاما . ( كب لثا ینطصم )

 قوقح رادکسا هدنلاوش ۸۸ هرکص ندقدلو هلّقاضعا هنس لیخر هدنسلحم

 هد ۱۳۰6و هج فانتساو تیادو شهرک ههیلدع قرهلوا اضعا هنسهراد

 «د۱۳۱۱ و شفلوب هدنراقلاضعا زیو فانبتساو هدنراتسایر قوقح زین ةع
 E ۱۳۱5 و شما زارحا ینالاب هد ٤ و ءدناوا لوا

 نجرلاد,ع یردار ىدا رب دمو مقتسم ردشادان هد هدچا هحهرق هلن الاح را

 نیا یو لوا ندنسودنک اشاب

 ردیلغوا كلافا دجا یحاح ندنناطباط یرچک (انشاب دجا ریتم )
 شاب هرحژ هد ۱۲۷۱ رددشم رک هنلق هلام هد ۱۲۹ هلا دلوت هد ۱۳۹

 یرظا 0 هعتما هد ۸۰ و یناضعا تاموسر ساحم هد ۸: و یناک

 عير بولوا یر هیموسر تیمج هنسواو یرظا تاموسر ربمزا هد ۸۸ و تر

 2 ر ی نداعمو نامروا هد ٩۳ ردشلوا,یلوا لوا هد ۲۹۰ هللا هشر ۱

 قحا ردشلوا ېردم نداممو نامروا هم ٩6 و یرظا راشعا اقاعتم و

 .  یتاما راشعا هامسهوالاع مانعا قلاراوا هلا لاصفا ندداعمو نامروا دا

 ۲۹۹ تولوا یرظان هبلام سی راو كدناعش ۹۸ ردشلاف هدنسهدهع

 كمر Is رد شوا ناسحا تاو هدر هدنحوا تان ہے ید



۳ 

 ر ۱۳۱۰ قرلوا دعاقتم یدلیا لاصفتا هد ۱۷۷ بولوا ندناترق

E PEردشلشا نقد هتسهمکم هداز لسدرا هدوش وط یدایا لاح  

 ۱ سرسذاژ هرم كيهتسوا یروح یرایرهش رادهنزخ یهو ما

 بودا تأشن هلکامزالم نددناسدنهم هد ۵۶ ( اشاب لع دک )

 یرکی كنبجر ۱۳۱۶١ ردشلوا اولربم هد ۳۱۳ و یالاربم هد ۱۲۹۰ ضشفتلاب

 ۰ ردوفدم هد وا یدلیا لاحرا هدد "

 همالسا ند ردد زال راح ندا الإ هد ۱۲۵ ( اشاب یدج دو )

 نواب هناشاب رغ مرک | رادوبم «دنسد رام عرقو شلوا طباط هللوحد فرش

 یریشم را هدنبحر ۱۲۹۳ یرەلوا قیرفو او ۳ یدشلدا نیعت

 هدهام رب ندنسام هدا هلع دولعاط هة هددها شلوا نادناموق ههردوقشا

 مرک | روان تولوا اصعا هد هد رس تاققدت سلخ هرکصو شلدیا لع

 هلبتلاکو ريشم ودرا ییا هنس دنح ءدنفل هتسخ ااف لسنوو شل یاونع

 كناشاب ناع اولریم یسیرهشمه نولیروتک هتداعسرد هدعب و شلاق هد هنردا

 دو ناطلس "ردا یدرآ كن راله را هلا کم هامر ندنتاقو

 را یو تراهم یدلدا نفد هنسدد رت

 لاحرا و نوا كنرخ ا ۱۳۱۵ ا

 لضفو ررحنو قولخو مرکم زدشلدانفد هنبنج یرد هدنجراخ روس هلا
 ىديا زواج یبللا ینسو مماح یلعو

 یدنفا ندلاسمش یصش یهاکرد یحوصت ( یدننا دج ندلایحم )

 شفلوا هرادا هلتلاکو تدمر هکت بولاق ریغص هدشلاحرا یرد ردمودع

 هدلاح یئیدوا یوزنء ایرثک | E دعاق هتحشم ٌراصم i رکصو

 هک دوس PES كنسەدءقلا ید ٥ اب ندتیخف ز وام یهنس یا

 ۰ یدنا تاذرب ندهنظم ملسو ملح یدنلوا نفد دهیکت ردشلنا لاحترا

 شلوا قیرفو اول بوش ندهیرح بتکم (اشاپ دجا صلح )
 كنناس ۱۳۱و بول وااضعا هنسلحم هن رکسعتاقیسنت هلتمدخ ردقهنسشب یللا و

 ؛ قداص < ردشلدا نقد هنرق هددرو هدنناتسربق هام هلا اچ را میت هدنیسدلا

E 



۷ 
 لاحترا هدنلاوا ۱۳۱ بواوا یسیتفم سیلک ( یدنفا دوم ممال )

 نوذأم ندد دش ر نیه اراد دلوتلاهدسداک ر ردم ودع كن دما مالسلا دبع ندا

 یاب و نوا و عم هن دشر هدکحهربب و بلح ژ وام ندید نر

 یاضعا فراعم ساع هد ۰ نکیا ش شک لو 7 یتسهیاب دن دا ندهدرح

 هدندردیمرکی كن)والایذاج ۱۳۹۵ قره وا جت د هسچ دال یسهمنر ردو

 یدا تاذرب ی قولخ ردشلدا نفد هنفلرارم یماح اف هلا لاح را

 ۱ ۱ ۰ ردکب دیعس دع ینواعم رواشم هلام مودم
 ددهسرحبتکم هد۱۲۰۵ یدلیا دلوت ءدنارسقا هد ۱۲:۶ (اشآپ د)

 لوق هد ٩۸ ردشلاقاعم هدینکیو شلوایسشابزو ترک ر مد ٤“ بورک

 بواوا ماقمعاق هد ۷۸و یس ریس رح ناکرا عاطهرقو یشاگم هد ۷۷ و یساغا

 شک هیودزا یجکیاهلبا قلیالازیم نداروا یداوا لمم هدیتکم هنب هدتدوع
 بودک هرازا کی ًاقاعتمو شلوا ینادناموق زکرح تداعسرد هلقلاول هرکصو
 یصچوا ءرکص هنس چافرب ردشلوا ینادناموقو یفرصتم دح هبا قاشرف نداروب
 یسهراد یراوس هد ۱۲۹۹ بولوا یسر ودرا یغشب هدعبو یسر ودرا
 تاک ام ہدعب ردشلوا یندناموقو فرصت نرزر ةوالع قلاراریو یسر

 ردشلدا نفد هناتسرف عاف بودا لاح را هدنربنوا كئبحر ۲۳۱۲۶ و شمل روی

 ۰ یدا لتاردو ففعو مقتسما 2

 ندنبلص كندننا ىلع هداز رادلع ندنراجم ناخد ( یدننا دم )

 یجهبساحم هدرلهرناد یحندو یتا ضیفتاب ندهیلام یدلیا دلو هد ۳

 . بولوا رادرتفد ههنردا هد ۳۱۲ و كمالس هد ۳۱۱ و هسوق هد ۹ یدلوا

  یدلیا تافو هدنرب یرکی كنلاوش ۱۳۰۵ ردوا الا هد ۳۱۳ و یلوا لوا
 | يعاس هرج بوی دیعسرن هدنراصح یلوطانا ردنوفدم هدنسهکت ی ی
 3 ۱ . ردکب مهاربا يناك نوبامه ببج یردارب ۳1

  ندنفارشآ كالس ردو دخ كناشاب رع یلضفاحم زوم عا (كب دع)

 هدنسهراباب ءرق یدلیا لاحرا هداروا هدنرخاوا تكنناضمر ۱۳۱۶ نکیآ
 8 ك

 رر ناخ دیجا دبع ناطلس ناکقنج ردینوردنا ( كب دج )



 و
 & د ۱۳۱۶ یدلبا لاصشا دنسب نوا كمر ۱۳۰4 نواوا
 ردشلسا نفد هدحاماچ هدرادکسا یتیدلوا نکاس یدلیا لاحت را هدنسیمرکی

 لا یدافحا و یسهعرک رب هلذلوا شنا لاحترا هوا یدنفا یثاف یودخم

 ۰ یدبا تاذرب ملاعو لحاف
 . هدنکلجنک ردیلغوا ك كناشاپ هدا قبسا ردص (  كب باغ )

 هد ۱۳۱۲ یدلوا ا هرکصو نواعم ضفتلاب یدرک هنلف تلود یاروش

 یدلیا تدرع هللوا راچود هنلدت_بخرب بول وا یرواشم درک الاب هم اپ

 هدتسه ر یردپ یدلیالاح را ندتلع و هدنززکس یمرکی كنسءرخ الا یذاج ۳

 هقبتع تاکوکسم یدا یتامواعم . یاس < ملح زوا م قرق ینس ردوفدم

 ۰ ردراو قیأت ییارب ءدنهح

 3 ۳۱*1 بولوا ج یسهکت یجارح نیدلارون ( یدنفا بلاغ )

 ۰ ردخانا تافو هدنرحالاعسر

 هدهاکرد باب قحا هدنشاط نادوط ردلتداهسرد  (یدنفا دم لضف )

 زواعم فەن ىللاو وا و روهشم رابکل |نیب بوا وا ی مش یعافر

 " هلناتابجلاکا هدنطساوآ كنمرح ۱۳۱3 هرکص ندکدک یش ینسو ندتهشم
 ۱ ۰ یدا تاذرب ازآ سلحخ و قوطن ردشلدنا نفد ددکت

 ندقدلوا النمو سردم هداز یسوسرط = ( یدنفا ناع لماک)

 یلوطاناو یمهماپ لومناتسا هدعب یدلوایثاب میشم هنرب تندنفا رهاط ینا میشه

 ۲ دترابلع عرش تاققدو لك باعنا هدنافو یدتفا لاو یسا
 لاحرا هدنز ون وا كالا وش ۱۳۳ ردعلا زارحا ىس« ییا مورو کوا

 5 یدنفا یح ید حماس و ملح 8! طسو ردم هروءأ ةرادإ یدلبا

 رد وفدم
 ٠ ٤

 قلماقمعاق هبا تمدخ هدنرهرباد راکا ردیلباتتیع (اشاب عمال)

 هرکصندکدلدادعاقت ردشلوا یخد ناريم رمو شغل و هدنامدخ یک ق لار صتمو

 یایسا و اب ورواو نیحو ناتسدنه وقح هنتحابس ماع رود همد کیا

 ۱۳۱۶ نیا هدلتوه رب هدنلفوا كب هددرح ماعو شمروک یاشرفآ و

 یراوطاو ندفوقو باب را ۰ ردشلوا توف هدنشب یمرکی كنرخال یذاج
 ۰. یدا تاذر بیرع

a 



 تا ۱ زر ۱

 بولوآ یو یویسموف نرومأم باتا هد ۳۰ ۰۷ یدلوا ۱ ی
 ۱ ردشانالام را هدنح و ایر کی كنناضم ر ۵ شارا یو ا

 . یدیا تاذرن فینء قوطن یحاص لشفو
 "ییوتکم ردسسودخت كحوک كناشاپ نطصمیلهردوقشا ) ك اضر يلع

 دیربخ یرلهعرک اشاب ىلع دج ام ۱۳۸۳ 4 ماود هنلق ل

 شلوایساضعا تاودیاروش هرکصو یسافلخ یدمآ و شلباجوزتیناطاس مناخ

 هدندرد كنرخالا عبر ۱۳۱۹ یدیشلوا الاب بولاق راهنس قوج ك ءدارواو
 یلتیجو یلتقال یلقا رم هنعچ هسیفت بتک یدلدبا نفد هنعماج اق هلا لاح را
 . یدنا برقتم هشملآ نس یدا تاذر

 تاشرشت هدنرلخ زات ۱۲۷۵ و شعشب ندم تاشرشت ( كب لع)

 ًاصوصخ هدنراترومأم ءرشطو شلسا لزع هرکص هنس چاقرب قرثاوا قوس
 ۰ ردشلبا لاح را هدن رحاوا یجر ۱۳۱۵ بو وب هدناماقمگاق یاو زاج

 بورک هتاف هجرت تولک هداعسرد ردلژ وریس (كب یربص رع)

eهلام بولوا داماد ماشا لملخ هداز اشاپ دیشر دو شقک هکلردابهش  

 هد ۱۳۱۲ ردم هنغیدنص تبنما نداروا بوآلوا لئا هد ۱۲۸۵ هتنارادنزو

 هبحراخ تاررح هدعبو شلوا یواعم ربدم همه بوتلوا غارح دسهطوا ۰ 2

 لاحت را هدّنشد كن سه اید EFT قرەلوا ىنا لواو یربدم قاروا ۱ :

 ۰ یدلدا نفد هنسهاب یس ر دو ناطلس ردشلیا

 "  هد ۱۲۰۰ ردیمودخم كنمدنفا دجم یجاح ندننازیف یهو اعشاس بالامان 
 ا یارضح ناکدازهش هدباخ زیزملادبع ناطاس رصعو شلوا سر

 تیواوم قرهلوا یسیتفم یروشراد هرکصو هناحوط هداشا وو 1
 تر عاق یل وطانالعفلاب هد! ۲۹۲ رد !زارحا ییرادبا لوقا اول

3 

 - مالسالاشهدنس دا تنلوالا یذاج ۱۳۰۷ یدلکب ودکهف رشمح ۾ هدعب یدلوا :

 . لاحرا 9 كنلوالامیبر ۱۳۱۲ و شلوا لئات هالاب بولوا یسیلاو سیل بت

 ۱ . یدنا تاذ رب راوطالا مقتسم فقع ردشلبا ۱
 هجرت رد ريعص مود كکب ناّیع هداژ لاکح ان رق رس ر

 ا هنس هیجحات سوااریح ندنسحا وب مور ( یدننا طل رع )

6 



 ۱۲ رگ یار

 9 ت ۸ =

 ا وقح نواه فاقوا هدنافو یدنفا یرهش دوبنرا یدتا ترهش

 کذ یدلیا لاح را هدنستلآ ىر تجر ۱۳۱۱ ردشلوا نفنلاوم و

 ۰ یدا نیطفو

 ییالا هنوع یخوط عیفرتلاب بوشیت ندنیتکم یجنوط (ااب تزع) -
 یس یدلیا لاحرا هدنزوقطنوا كاننرخالایذاج ۱۳۱۵ یدیشلوا یساولریم
 «رداشاب لاج یسیر هناممو هبرجتیردارب یدنا تاذرب لا رد بیرق هشقلآ

 ترادص هد ٩۲ هلا دلو هد ۱۳۵ ردرهش ( كى ناملس تصع )

 یواعمیوتکم ترادص نداروو یناک نواه نبام هد۷۶6 یدرکدنلق نوتکم

 . یرده قاروا تلود یاروش هد ۸۸ یدلوا یواعم راشتسم ترادص هد ۷۸و

 یناضءا تاود یاروش هد ۳۰۲ یسهفیلخرس یلف تلود یاروش هد ۷٩و

 . یرکی كالوالامسر ۱۳۱۵ ردشلوا یتاک شاب ةوالع الاب بتر اب هد ۱۳۱۵و
 : لاحترا یثان ندنرللوا حورح دارهشود نده ع ییدش هلن رام و دخ هدنسکیا

 .«یدبا عقتسم ۰ فیفع « قولخ یدلدنانفد هنسهکت نیدلادحوایجاح ردشلیا
 بوشبت ندهبط بتکم ردمودخم اغا دعللوبنارفعز (اشاب تصع )

 كنلاوش ۱۳۱۹ ردش) واربشم هد ۱۳۱۶ و قیرفو اوا نوناهنیام

 ۰ ردنوفدم هدنسهکت یدنفا یحم یدلیا تافو اف هدنسیمرکی

 ایاریم تولوا ییودحم كناشاب مهاربا یباقمکاق هرتسلس (اشاب شیلع) 7

 لاحراهدنشب یمرکب كنلاوش ۱۳۱۳ نکيا هدنداعسرد یدشلوا ناریم ربمو
 ۰ یدبا مقتسم یدلیا

 - رادهنزخ هدنوز رط ردیمودنتیدنفا یف رو عاش (اشاب یلاک ی ع)
 ۰ هدمب ردشلوا يتاک ناوبد ھهاشاپ لبلخ داماد هرکصو اشاب هللادبعو ناتع هداز
 یدمآ.هد ۷۱ یسر تراجت رمزا هد ٩۸ بورک هناق یوئکم ترادص

  هد۷۸ ندنساضعا یوی وق نیرحاهم ۷٩ یتواعم یتیما رهش هد ۷6 یسافلخ
 ۱ ۱ ناو هد ۸٩ درزاب هد ۳ ناحزرا هد ۸۲ بولس هد ٩ نیدمآ هلقلنا ریمریم

 هدمورضرا هد. شلوا ینرصتم د زباب هد ٩۳ یزاشنب هد ۰ هن ردا هد ٩

 1 برعسلبار ط هد ٩ £ ردشل وا یس هاب کب راکب یا مور بول وا یس رب رکسع ؛رادا

  هد۳۰۱ یسلاو یژاغش هدعب یرومآمنیرحاهم ناکسا یلوطانا هد ٩۰ یسلاو

 . رناطلس اساو هکذ هدعب بولوا یسلاو لصوم هدعب رتسانم هد ۳۰۲ هبت



 ت و

 هد ۱۲۵۰ ندنبلص كشدنفا د ندنرارامعم هناسرت . (اشاب ناغع)
 لوق بولآ ضم هدهناسرت هلتراهم هدقل رامعمو قلماسر ردشلپا دلوت هدنطراب

 یربدم تاشورفءو هنس هيا هد ۱۲۹۵و شملوا ماقم# اقو یشابکس و یس اغا

 چافر و ندقدلوا یا نوباه ءرصو شلوا اواربم دو یالآ 3 بواوا

 نو الا را یو هه كن رخالایذا ۵ منم ندقدناب حولفم هنس

 هدقل رام هد هنس تاریخ قوحر وشاي یر وکو طالخ و یحاسضوح هده رح

 ۰ ردشفلوب هدتمدخو

 ردمود# لوس كا كناشأ نشت لعاف یلرصم . ( اعا لضاف نع )

 ردشنریو ترازو ةیماس هر هدنرخالایذاج ۱۳۹۳و ناریمریم هدنرغص نس
 ۰.یداشلو ییللا نس یدلیاتافو كرهشود ندنآ هدرصم هداف ۶

 یدلیا دلو هد ۱۲۳۳ ندنبلص كندنفا دجایجقلءاب . ( یدنفا نا ) _

 یيلهقلخ تمذ تاعطاق« هدنوفا هد ۱ بوریک نلت هیساحم شاپ هد ۷

 لواو ینا هدعبو كلا زم هد ۰۱ یدنلآ هنلف یالیحهساحم تادراو هد هو

 ییجهبساحم قناب هد ۸۰و یلواعم یبجدبساحم تادراو هد ۷۳ ردشلوا
 تادراو هلا یلوا هد ٤۸و تالصح هد۸۳و ماهسا هد ۸۲و هسلام هد ۸۱و

 اا هلام هک اغ ناوید هد ۸۷ یدلوا لثا ا

 یلوا یلوا هد ۸۵ بواوا یساضعا هیلام سلع هرکصو یساضعا تابساع ناود "
 ردشلیا لاحرا هدنشب یرکی كنلاو ۱۳۱۳ ردشاوا دعاقتم هدعع شلوا

 ۰ یدا بساعو رهام هدنرامخ تقاسو یناود ردنوفدم هداشاب ردح

 ندنیلص كب یرکش دجا یالآ ريم هد ۱۲۵+ (اشاپ یرون ناع )
 یشابکس هد ۱۲۳۸۸ یدقیح هلقلم ایزو نده رحب بی هد ۹ ردشغوط ِ

 هزل وک هد ۸ یال آرم هداس هد ٩ شلوا ماتم اق ءدنسد رام برص ۳

 ةوالع هد ٩٩ شاوا ینادناموق زاح قرهلوا قیرف هنس وا یماول فیدر
 نع هد ۳۰۵ یسلاو باح هد ۳۰۶ یدلوا بشم ۰: ۳۰۱ یسلاو زاخ

 . زاع ابا اقا یبیاو هروب هد ۳۰۸ را بولوا یبیلاو
 لصفتم هد ۳۱: بواوا یسیلاو دروس بنات هد ۳۱۱ بلح هد ۰ یسلاو ۱

 ۰ ردشلدا نقد هدجا هحمرق هللا لاحرا هدنناضمر ۱۳۱٩ و شلوا

 باستکا هلبا یتلاکو یوعد بوشیت ند-یردن قیرط (یدننانافرع)



E a 

 یدیدغر درک كتحر ۱۳۱۶ ردشهج ده الاب یسهمر ەدنسەدەقلاىذ ۳

a - یدیآ معتسمو فقع ردتفا وا ن قد هنا یزد هدن ویا 

 ) بوش نی با ردسود كندنفا لج فسو ( كب ىلع

 ا شلدیا لزع هد ۱۳۱۳ بولوا یسیلاو نوزیرط ءرکص شلوا یفرصتم ءربثط
 دا نیا یکی اتم ۱۳۱۹ قردلوایربدم هبموع نودو <
 یدلفا نفد هتراصح لوطاآ ۰ , 2
 لزالادع)  . (lkرایظا قددقلاس تاراع بوغت ندهاهاش رک اسع . 1

 ینیدلوب هدننلاولریم فیدر یدشلسا میفرت ردق دنلاول ریم یسبتر هللاسب ۰
 ءدنطساوا یسدعقلاید ۶ شلربتوک هتنوباه یودرا هبنوصال آ هدهرص |

 هات هدلاح ینیدنهراب ندنلوق کیا هدنرزوا كن آ هدنسه راع همت رانرب هالو

 ك .ینآ شب داران ردعلوا دیش .داکمرت نشزغآ قوشروت يج ولر
  EEنیدم نا دا ظفاح شعا تلاس ا اے  Eت 2 روع 3

۱ 
 هدنن راظن قار 3 قلارآ ربولوا نساتک ئ

ES 

 ا دعاقم قرهلوا یلواو شلاق هحرلدنس یردآو نواه کسو ازا

 یدایا "لاح را هدنزکس نوا كنىرخالایذاج ۱۳۱۳ یدنا ۰ ۰

 ( یدنفا جا رس نجرلادنع]
 هداروا زرسدنسالع ههرکم کم

 : 3 نعمت یرق

 . . لاحرا هدنناشمر ۱۳۱6 و شلک هرصم لاصفتالادمب قردلوا یتقم زوامم
 ۳ - ندندالضف ریهاشم یدادا نفد هدنای یسهرت یفاش ماما ردشأنا

 . هدنسراد اشاب ورسخ ادتهالادنب ردلزفاس ( یدتقا ماتفلادبع )

 . .نژهکس هلسهرص قرملوا نکهکس ندببسو ردشاوا طاطخ بوروکه سرت

 ۱۳۱5 یدلآ یسهبر الاب هد ۲۹۶ قرهاوا مد هحرادنسو ینلوا یاب
 : ۰ یدلیا لاح را هدنزوقط كنلوالایذاچ

 ` بولوا ندانرق هلضبفت هدندامسرد ددندنسلاها یلوطاا ( كم ناڼع)

 هدنسهتفههددسب | شم 1وایسلاو هسور هل رازو هد ۷۱ یدلوا ا رقرس هد ۳

 شی ردنوک د تاقا هد هرشط هد ۹ بولاق هلکلکب هو شلدا لیوحمو فرص

 .. اضعاهنسلخ یناما رهش سراح را ۱۲۹۳ بولاق لصفنم هریفو نینس هدندوعو

 ۰. ردشلیا لاحم را هدنراخرات ۱۳۱۱ قربلوا



 و

 لاحرا هدنسبمرکی كنرخالایذاج ۱۳۱۵ یدشلوا لئاغ لوا فص 1

 ۰ یدبا فیفع ږیپرب يحاص قلخ ن بیرق هناسکس ن یدلبا

 شاوا طباط هد ۷۷ ضیفتاب ندهسرحبتکم ردیلهرفهرق (اشا لاص)

 . میر ۵ ید.شلوا اول هد۳۰۳ یالاربم هد ۳ ماقماق هد عیفدتلابو ِ

 کیا ردشلئا لارا هدکشالس نکیا یساول فیدر هزر هدنرخاوا یرخالا

 قردنلوب هدنسهراغم هیسورو دبرکو هدنرابرح نانوب هرک یاو غاطهرق هعفد
 ۰ ردشفلوب هدتمهدحیخد هدننو اه یودراهمنوصال آ و شمت ا تقال زارا هدنسه

 هد۱۲۰۱ ندنیلص كکب رعیال اریمیحشوط مورضرا (كد دج فراع)

 زی ناود هد هرکص ندقدلناللوق هدنرلشیاهبلدع هداروا ردشغوط هداروا

 یتاک ناود ید ها شاب راتشیربشه ودرا هداشناوب یدلوا یتاک شاب تیالو

 هدندوءیدننک د یبا مور هلملاراشم هد٩ 1 بولک ههداعسرد هدکل رب یدشلوا

 هد ۹۸ یسموع یعدم تیاد هد ٩۷ بولوآ زم هتسراد هملدع هدنداعسرد

 یتومطسق هنسوا یساضعا یسهمکحم فانتسا هد ۳۰۰ یساضعا قوقح یجنر
 كکلشتفم یدلوا یتاک شاب یرعدیموق رصم اوا هد ۳۰۳ یشتفم هیلدع

atهن داعسرد هم هتسخ بولوا یلوا هدننابمش ۰۵ یدلدا مض هنشاعم  

 . ردشلدا نفد هیدنفا زکح هلا لاحرا هدنربنوا كسرفص ۱۳۱۵ بولک

 هد ۱۷ نده رح بدم ردهداز اغا دع یوکرا ( اشا دم فراع (

 یاروشو یرظانهبطبضو شملواقیرف بونلوب هدنابراخ ردشمقیچ برحناکرا

 . . ناسحا ترازو هدنناسش ۳۰۱ و شل وا ینادناموق زکرمو یر یرکبع
 بولوا یدیلاو لصوم هد ۱۳۱5و یلاو برغ سلبارط هدبو ردشلروم "

 3 : ىدا لارا تی لوس
 ردسودخم كنیدنفا ذفا نج رلادبع هداز لقحوبق  (یدنفا دع فطاع)

 . سلم فاقوا هدعب و یشتفم فاقوا قرمل وا المو سردمو ماعسرد لیصصلاب

 اع ریهاشم یدلیا لاحرا هدنرخالاعسر ۱۳۱5 ردشلوا ىد نم رادآ

 1 ۰ ىدا ردتقمو رده ندالضفو

 ۳ هدیلاع باب ردیمودحم كندنفا عفا ندلاحر ( كب دوم فک اع) _

  هرکصو یرک هطلغ هدعبو یرظان تاموسر هنوط هللا لقن هناموسر ضیفتلاب

 ۰ ۳۰۹و شلوا یرظا هموسر تیج هعفد کیاو یرظن کرک هبلخاد ٌةعتما
Eاچ در جت با  



  A 2س ۱

 ءیناو دادن بیتیدتا نجرلادبع دیس یسهداز ردار هنر یدبآ فورعم

 ۱ وور ندنناربتسم فوا می" هنوزیرط ( یدخا یدوس نایلس )
 ندنلق هبساحم هیموع تادراو هلام یدغوط هد هطلع هدن:اعسرد ی

 هد ۸۷و یرادرتفد كالس هلسنا یلوا هد ٤۸و شلوا یربدم طف ب

 یرادرتفد نوز رط هد ۱۲٩۱ یدلواینحهساحم هسوع تادراو هالوا 1

 ردشلوا یسحساح تادراو ساب هد ٩۵ بول وا یزادرزتفد دروس هد۳

 . غلام ساع هد ۳۰۵ یردم هناهاش تارک کس تدهرن هللرع هد ۲

 _ دهحرلک :اودح رسنارف یدلواتوف هدنسیمرکی كنلاوش ۱۳۱۳ یدلوایساضعا
 بولویمالو هدهضاود مولع ردشقک اروم ورواهعفد چاقر هاذلوا انشآ

 ۰ ردشعإي رار هساب دصعم رتخد

 یدخردج هداز یناورمش قرملوا ظفاح رسرهش (یدننا دجا رک اغ)
 : " چاورب ردشلنا ع لصحم ندرلیددفا لات ظفاحو ینطصم مش لقحسورو اشا

 ۱ یسالتمرصعو جرخمو یدلوا مان ماعسرد *كرءهربو تزاحا هریفغ ج رر هرک

 E اود هنعماح 2 هلا لاحرا هدندرد یرکی كنناضمر ۱۳۱۰ بولوا

 2 ۰ یدنا تایم هتصحح تاذر تلضف بحاص

 فک زلف واندریهاشملنضخل اب هدرصم (يانالادع ن دلا سقش)

 ۰ یدلیا لاحرا هدنسهدمقلایذ ۱۳۱۳ هد اروا لاصفالادس ردشلوا یضش

 3 - یدنا راو یسدعیطع هدرب بولوا لترک ی سشلأت را آ

 | رهریک مود كندنفا نیدلآلاج هداز ییز  (یدتفا یدلاسش )
 ۰ هددبط بتکم هدشراظن هیط یردپ یدلوا یتها هکم تیاهنو النمو سردم
  اضعا هتبرا لع هاحشوطو یاما رهش ید نداطا رمز دلکعا لصح

 بودا لاحرا هدنطساوا ۱۳۱۶ یا رونلو یخد هدتابط هرکص ندقدلوا

 ۰ ردنآذرب قوطتو لدمو یس تاغ یدلدا نفد هدماعلس

 و یریدم لح” ءددیادع ردیلزوقکب ( ك تکو )

 - یدلیا لار ہدنسیلا كننامش ۳

 . یوتک+ هحرلدنس بوش ندمرکسعرس بای (  یدنفا د قداص )
 . هدنلوالایذاج ۱۲۹۵ عیفرلابو شف وبهدنکلتوامم راشتسم زوامتندهنس زوتواو

 ۲۴۰۰ ا د و ی ۱



 توت ۸۰۹ ج

 هدنبحر ٩۳ بولوا سیر هنسهرناد هرج هلاځتوط هد ٩۳ یداوا اول ریمو

 بولوا یرف نوباه نیبام ةوالعهدنابمشو یدلوا یاقماقزاظن هبرح و قبرف
 .هدنرخاواو یسیلاو هرقنا هدنلئاوا هنسوا ردشر و ترازو هنر هدنمرح ٩۵

 هد۳۰هودنوق هدو یسلاوسلح هد۷٩ و رمشموق یحرو یسلاو ین ومطسق

 یدادبا رومأم هنسیلاعمسر قلمالس هللزع هدندم زآ یداوایمیلاو زیزعلاروم»
 لاح را هدشنابعش ۱۳۱۳ هدلاح یییدلوا برطضم نده ردص تاع هحراهنسو

 هد هضاب رمولعوقوقو هی هببنحا ةنسلا یدلدنانفد هتس هب  دوناطاس ردشلیا

 هیعیبط مولع هلغلوا اح یهمانداهش هحرد یجنر نداپورواو ردراو ینراهم

 یحث یدنا لکد هد هجردوا هدهرادا نونف قحشا ىدا رهام ەم هدهضایرو

 ۰ ردشلاف یدالوا هلغلوا داماد هاشاپ

 هدنشرش هاکرد هییلس هدرادکسا هبفو نیس, .( یدنفا دجم دسم )
 لاحت را هدنزوقط كتاضمر ۱۳۱۳ ردشلوا یحاص ترهشو شفلو مدنهسم 7

 ۰ یدا یحاص بداو لضفو اع ردنوفدم هدهاکرد یدلیا ۱

 تاربرح نامز قوحرب هدنرافرط یتکلم رد یل هود هرپ ( یدنفا دیعس )
 دنداعسرد هل.تمدخ یتاتک ناودکموحیح اشا فک اع دوبنرآو شاوایریدم

 هد۲٩ قردلوا یسیحوتکم هناخشوط هد ۱۲۹۱و شللا ماود ههناشوط كرەلک
 قردلوا یحوتکم ابا هد ۱۲۹1و شلسا لقن هدناتک شاب یسلحم هناخشوط "

 ردشلنا تافو هدنهدخوا هدنسهرغ كنلاوش ۳۱۳ شلآ ینسهبنر یلوا هد ٩

 ۰ یدا تاذرب بیداو فشع ردوفدم هد ونا

 ہرصب ردندافحا كن رترضح یعافر دجا دیس ( یدنفا دج دیعس )
 ۱۳۰۵ ردشفلو هدتمدحوا هربفو نینس قرلوا یماقمعاق فارشالاسقن

 .عسر ۱۳۱۶ یدلدا فیطلت هلیسها لومناتسا هناذل امارتحا هدنسهدعقلایذ -
 ؛ لیصا ۰ ىه” تورث ید ردشلنا لاحرا هداروا هدنسلا نوا كوالا

 ۰ یدنلق نیبعت یدنفا بجر دیس ولهاب هکم یودم هنیرب یدبا بیسح -
 یرد بولوا ندندالوا ینالبک یرداقلادبع ترضح (یدنفا ناس )

 ترادص كرهلک هنداه-مرد یدا شلنا دارت هند ورق دلی دادغب هدننابح

 هرادا یتباشو تلوت هنس زونوا شب یرکی یدلروم ناسحا ىس ییا مور
 هلا مرکو اغ و لحو بدا ردشٌ |لاح را هددادنپ هدننس هک | ید ۱۳۱۵و شنا 1



 تک ۸9/۸ هم

 ءدنرب یرکی تاجر ۱۳۱۶ ردشلبا اقرا ردق هالاب ةئر هلفلوا یربدم

 : . یدلوا نفد هد رق یرد هدنعماج هیس هلا لاحرا

 هرمشط بر وشش < ندهبام ردندتساپرقا كناشا صلح دعسا ٠ ( كب قیفر )

 هدنس هج | یذ ۱۳۱۶ یدلبا زارحا یتسهمر یواو یدنل و هدنراقل رادرتفد

 ۱ ردوا توغ لورم
 ندنسهطوا هطبضم الاو سلجو ندینافرع پتکم ( كب ىلع قیفر)

 هنردا هد ٧۳۹١ قردلوا زبم شابهلماود هدنلکشت زيت کو شاو ضیفت

 یک تداعسرد هد ۱۳۰۱ یدلوا 3 فانستسا درک تن ها دع

 ۱۳۱۳ یدلوا یرواشم قوح هلام هد ۱۳۱۲ بولوا ین و 4ففانتسا

 یدشلآ یتسهبنر الاب وا هام کیا هکیدلوا یسیلاو ینومطسق ءدنسدح | ید

 ۰ فیفع شمراو هی یدلیا لاحت را هداروا هدندرد كنرفص ٥

 ۱ ۱ ۰ یدا تاذرب مقتسم ۰ ملح
 هددسرح بم یدلیا دلو هد ۱۲۵۰ هدنداعسرد ( یدنفا ماس )

 یربدملامهنسهطآ شوق هد ۸۱ ردشلوا یلعم هیضابر هدهفلتح بتاکم لیصحلاپ

 یسهقن راف زو هناخسف هد ۱۲۹۲ ردشفلوب هدنفلماقمغناق ءرمشط هدعبو شلوا
 هسورب هد ۳۰۵ هدهبنوق هد ۱۳۰۳ هبا هدعبو هرقنآ هد ۹۸ یدلوا یریدم

 هدنداعسردهدنززوقط كنبحر ۱۳۱لزلادعپ ردشلوا یرادرتفددهروسهد۳۰"و

 ۰ یدلیا لاحرا

 یدلوا قیرف ضفتاب ردشلبا تأدن ندهببیرح بتکم (اشاپ ماس )
 یش یس یدلیا تافو هداروا هدنرخآ یلاوش ۱۳۱۶ نکیا ینادناموق توربب

 ۱ . یدیشییگ
 یساغاصاخ ندا لاحرا هد ۸ نکا یلسم دیمزا (اشاب دنفس )

 لیصحتابهد هنا" دنهم ردشلیا دلوت هد ۹ ندنیلص كناغآ ییطصمدیس لکا

 لوق هدعب ردشلوا یواعم رب هدینکمو شل آ هماننداهش هاقاشابزو هد ۸

  هد۱۲۷۷ ردشل ردزوک هلصح هننوتفلاراد من غروبع دا ه۰ هرکصندقد) "

 نویه-همیابمهیطسا هد ۱ یدلدنالقن هه رح هلقلشابکس هد٩۷ یدلیاتدو

 یالاربهدندوع هد ۸۳ یدلرو قلماقمع اق وانو اتو ززا در

 " یرظا هد رحم بتکم هد ۸۰ بواوا اء هنسلع هن رش ءرادا هد ٥ ید وا



  aق |

 مقتس یدلی لاحرا هددجخاک اق هدنزوقط نوا كنلوالایذاج ۱۳۱۵ بولوا

 یدبا ردم ردم ۰ یکذ فیفع ۰
 ) بولوایردارب كناشاب یدج انرق رس ردیحروک ( اعا نسح نمار

  ۰ ۱یدادا غارح دنلق یدمآ هرگصو هناق ییوتکم ترادص هد ۸ «

 هلتماقا هدنداعسرد هرکص یدنلوب هدنغلفرصتم كاج هدعب و موطاب هلقلناریمریم

  ۱۳۱یدلدا نفد هنسهکت یحوصت یدلبا لاح را هدنش نوا كناوالاعسر

 .یدنا تاذربیحاص قلخنسح مرکو یخ” داهن شیورد بوسنم هینولح

 ترادصیونکم ردیلغوا كکب یمنعهداز یدنفا ینطا رع (كب نمار)

 ینس یدلیا لاحرا ءدنزکس كنناسش ۱۳۱۳ یدیشلوا زا بولوا ندنسافلخ
 راما هدنراقلفرصتم هرشط هسیا ( كب لع) یشادنرق یدا شمجک یفقلآ

 یدلیا تایح ۰ .
 ) ندهلام ردیمودحم كنانا فشاک دجا لنورک (یدنفا هتلادبع داشر

 یرارفودنش یلوطاناویرظا راشعا هرداو ینواعم رادرتفد كمالس بوش

 هد ۱۳۰۰و. یرادرتفد ساویس هرکصو نع هدعبو یرومأم باسح هدنساشنا

 هدننوا كنبجر ۱۳۱: ردشلوا لوا لوا .د۳۰۲و ییحهساح تابا ره

 یدلیا لاحرا ۰

 ردیسیا مود كناشاب نیما دح یلاع قبسا ردص ( كب ىنطصم ديشر )
 یتاماوکر و هد ۰ یدنا وهدنرللت نوع ناود یدمآ و ترادص *ییوتکم 3

 یدلوا لوا وا هدلاوش ۱۳۰۲ ابقاعتمو ینواسم یراظن هناخرتفد هدمب

 . ردنوفدم هدنناپ یردب ,دباملس یدا بیداو لتاردو مقتسو ففع

 ردیمودنم كکب هتلاءاطع هداز اشا دیج لیلخ (كب دم اضر)
 ردشع د« ی دیفح هدازترع « هلا وا یدنفا هللا دج هدازب رع یردب كنسهدلاو و

 الوزءهوشلوا یسیضاق لوبناتسا هدعبو النمو سردم هللاقرت هدهلع قیرط
 . هنیراوج ندلاماظن دیس هدنحراخ روس هلالاح را هدنشبنوا كننابعش ۳
 ۰ یدا لیصاو ملسو ملح رهام هدقنلعت طح ردشلدا نفد

 ..  دناهاشةصاخ قئادح ردمودخ كناشاپ بسح دم . (كدجافور) . . .
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 .ردتلوا انا هام هتسوا و یجکلکب هد۳۰۲ و ینواعم یصکلکبنوباه نآوید

 یخدمناخ یسهلیلح یدلیا لاحرا ینوک یجنزوقطیمرکی تنسهحخایذ ۱۳۱۵

 ی 3 RE هددسآملس ردشلنا تافو هرکصنوکرب

 ۰ یدا تاذر یحاص تناطف و

 ۱ اتکا ن رلهنس قردلوا ندنسافاخ ترادص "ییوتکم ( یدنفا قئار )
 تولیرااقهلا قلادک وق هد۸۲ هرکصوشل آیتبقل هحاوخ هلکمتا كاهجاوخ
 هدلاحکیدک یناسکس ینسهدننوا كنبحر ۱۳۱۳ بوتلو هداروا ردقهنسزوتوا
 ۰ یدا تایآ رخ تاذر ناوخ یسراف نآرقلا ظفاح ردشلوا ترخآ مزاح

 . هد ۱۲۶۱ ندنیلص یدنفا فظن یجلاش یناتسس ( اا دچا مسار )

 كرد ک هدننآ هلأ اخ اتهام یلزقاس یسدلاو هدنرنص نس ردشللا دلوت

  هئداعسرد هدمبو شخرکوا یدحنابلاتاو ییهحرسنارفو دور هدنرابتکم اروا

 كرءهرکهتسهطوا هجرتو شا هکلم باستکا هدسرافو ینرعو هکرت هارهلک
 . لارنج یجلم هداعو هدنوسنموق لکشتم هدهناحم وط نوجماهبناتوب * هع قیرف ۱

  نسح یتیرومأم ققعاط یسوع رفن ۱۸۰ هلا لاصیا هندسورب ینوجرغ
 كنئالس هد و شقلو هدنترومأم هقتلوبو قلناجرت یسولیف زکدقا هلا اغا

  قاطروفکت تو یر یفومنلخ واتم هد ۷: و یرومام هالفا رحم

 . هدسنکیانواكنسهدقنایذ ۸۶ قرهلوقرصتمو ماقمعاقنیدو هلرسهاب یبرلکب

 راصح هرق هدنرحا كنلوالا عر A4 هد وط هدنحر AA یسلاو هسأب هل رازو

 لزع هدشلوالاممر ٩۰ بولوا یسلاو نوزبرط هدنرخالایذاجو قرش
 . هیئوق هدننابمش هللزع هدنرخالامسر ٩۱ بولوا یسلاو هردوقشا هدنناضهرو
 هدنلوالامسر ۲٩یسیلاو ربمزا دنه ایڈ ۱٩هلل یهدنسهدشایذویسلاو

 كىالل هدشلوالامسر ٩۶ یسلاو نوزرط ان هد رخ الایذاج هلل

 كنمرع٠۹ هلل هدنلوالا یذاج ٤٩و یسلاو نوزیرط ناب هدنرخالامسرو

 نوک, یسنربا هلع هدنسبدن نوا كنلوالامسر هدم و یا رهش هدنرخآ

 ٩۷ بولوا یسلاو هناب ام هدنرخالایذاج ٥٩و یسلاو راکدنوادخ

 بولوا یسیلاو برع سلبارط هدنرخآ هنسو شلسا لزع هدنرخالامیر

 . . یساضعا یسهرناد هکلم تلود یاروش هدنرخاوا هنس هللنع هدنلئاوا ۶
 ی ف



 بس ۳و ی

 عش یدلدا نفد هتناتسرق یسهرت دو ناطلس ردشلیا لااا هدتوآ

 هناسقطییس ىدا لت بحاصو تور یذ شفلو «دنابراعو نیطفو قوای و

 ۰ رداشاب دجا هللا اشا داخ یرابرهش داماد یرلمودع ردمرق

 هلفلواکولم دبع كناشاب دجا و سنوت ردسکر ح (اشاب روالد)

 هد ۷۱ یدیشلک ادارات هل رومأمو شلوا یالاریم ضفتلاب هدنوت

 هد هنوط هلقلاوا هرکص بولوا رومام ههمام ةناسرت هلتدوبع ههبئس تنطاس

TEهد ۱۲۹۳ یدلاق هدنسهناخ اح ولوم تولوا لوزعم هد ۸  

 شلدا دعاقت هد ۱۳۱١ یدلوا یسیر نایلو قیرف بونلآ ههلاسرت رارکت
 یاسو روقو ردشادنا نفد هداخترضح هلالاحرا هدندرد كنلاوش ۱۳۱١٠

 ۰ ردکب دع ندیوا يودع ید!
 بواوایدزکاش كندننا هددلیعایسا روهشم رد رهش . (یدنفا ناک ذ)

 شعاب یاسو شقن هنو شمل ینما هحاوخو شلوا لک داتسا هدنقتسو»

 نزعودقهدنسهنحشولوم هن راهب یداسانشراکد مر شش و ندنناکدد یولوهو

 اند ۂنامشقن كرت هدنزکسیرکی كنسهرخالایذاج یسهنس ۱۳۱۵ نکیآ یشای

 ۰ ردزوایهم وا ک 5 ردشملدا نفد هدهاکردو شما

  ندیلاومو سردم هلفلوا ماعسرد ردیلهلردا (یدنفا دم کذ)

 ینیرلهابلومناتساو هکم قرهنلوب راهنس یلبخر هدنغلراشتسم نیردصو شملوا

 ٠ هدندرد كنمرع ۱۳۱۵ قردلوایرکسعضاق یلوطاناهدنرخاوا ۱۳۱۵و شلآ

 . ىدا مالکلا ظفاحو لعیذ ردشلبا تافو ا
 ٠ ردمودخ كکب قرفوت دج ندا لاحرا هد ۱۲۹۷ ( كب فئار)

 . شلاق هداروا هحرلهئس قرنلوا غارچ هنیرالق یدنآ و ترادص "یوتکم
 ۰ يدا لاحرا ,دنرخالامسر ۱۳۱۶ قردلوا لوا لوا هد ۱۳۰۵و

 . تنمدجا یجاح هدازق یرادهسک سّور ( یدنفا دوخ فار)

  هدنرالت سالح ناوظنت رو ناوید هللا دلوت هد ۱۳۶۳ ردیمودم كندنفا

 | سلح هد ۸۵و یتاکشاب ىنا تایظنت هد۸۳ و هفیلخرس هد ۷۸و شفلو

 . ییالوهوط هد ۸٩ و یتاک شاب یسهرناد هیکلم هنسواو یربدم قاروا یالاو

 ۱ كنىوارت هد ٩او هقولان هد ٩۰ و اشتنم هد ۸۸و نیدآ هد ۸۷ و نواعم لاو

 هد ۹۸ بولوا یفرصتم یزاغن هدعبو ینواعم یلاو مورضرا هد۹عو ینرصتم
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 دم یکی كناوش ۱۳۱۳ یدیشلوا ندنلاحر یلواو ندنناداخ كناروآ

 ۹ . يدلبا لاح را

 زوایم یهنس قرق قرتلوب هدنزاتنرومأم هیکلم (  كبد شیورد )

 ۱ نکی دعاقتمو لوز ند رودرو  ءرکسک ۱ یدیشعا قلفرصتمو قلعاقماق
 3 ِ یا لاحرا ءدنش نوا كنسهدعقنایدن

 ردیمودخم كناغا اربا ےک ندنناعا هچفول ( اب مهاربا شیورد )
 . اوخٍوموشلوا یالاریمو ماقماق هدعب ویشاکس. هد۱۲۵۲قرهلوا لخاد هرکسع
 : مرقو اولربم هرکص ردشفلو هدکلرواپ دداشان رع مرک. رادرس نامز یلیخرب

 .هنرح غاطءهرق قرلوا ناکرا سیر هدرلودرا هدعپ یدلوا قیرف هدنسهراخ -

 ندیرح ردشلروسناسحا كاریشم هدنزکس یمرکی كنلاوش ۷۸و شلوا رومآم
 یدلوایربشم ودرا یحدرد هدنناضمرهنسواو یسلاوهنأای هد ۱۲۸۰ هدندوع

 یسلاو ناتسدرک هدنیحر ۸۲ بولوا یریشم ودرا یی هدنناضمر ۱

 هتسوا هلا لزع هدنرقص ۸5 بولوا یریشع ودرا یجندرد هنب هدنمرحم ۸و
 .. هنآزوق قلارار یدلدا لزع هدنلوالایذاج ۸۷و یسلاو هردوقشا ءدنناعش

 ٩۸و یسیلاو,هنسو هدنسدمقلایذ ۸۸ هدنندوع ةلحالصاو شلسا رومأم
 یسدرکسءتاهطن هدنرخالایذاج ۰٩و یریشه ودرا ییهجوا ءدنرخ الایذاج

 هلکاریشم ودرا ییشجوا هدنبحر ٩۲ و یسیلاو هنسو هن هدنمرخ ۱٩و یبیر

 «دنشبنوا كیا واو یرظا هی رح تامه هدنسهدعقلایذ ۲٩و یسلاو رتسانم

 هنسواو شلوا رکسعرس هدنشب یرکی كناوالامعسر ٩۳ و یرظان هبرحم
 ههیلاعسلاحم هدنرورح نوک شبنواو شلسا لزع هدنربنوا كنرخالامسر
 یسیلاو رتسانفو یریشم ودرا یجئحوا هدندرد كنلوالایذاج بولوا روم

 یادناموق مو هنسوبهدنسیمرکی كنرخالایذاج هنسواو ینادناموق هردوقشاو
 ٤٩و یناداموت شی هدنسهدعقلایذو ییادناموق هردوقشآ هدننابعش ٩۳ بولوا

 هدنلوالایذاج و یسیلاو كينااس ءرکصنوک چاقرب هللرع ندرتسانم هداس هدنمرخ
 هدنرخاوا هو یرظان هسرح ناکرا «دنلاوا هو شلوا ینادناموق موطاب ,ب

 هن داعسرد هد9۸و شلواینادناموق موع هح ینا مور هد۹دو یربشم هصاخ

 مرکا رولی ةوملا دعب و شلدا نییعت یرسیموق رصم .د4٩ هلناونعوب هلتدوع
 كتمرح ۱۳۱۰و شلواخرتسم هدنداعسرد قردلوا ینادناموق لیا مور موعو



 ردیمودخمكنبدنفا ناثع جش ندنرلرجاهم زوسغا  (كیلیعاسا قح)
 یسهزادهدشر هد۲۹"ینا بناک هفراعم سلحم هد ۱۲۸٩ زقلاهدناموسر مالقا

 یدلوا یا لوا هد۱۳۰۷ بولوا ین بتاک هساحم ات هد ۳۰۳ یناک شاب

 ردشلوا اضعا هنساع فراعم ةوالع هدلاوشو بتاک یاب هدنئاوا ۱۳۹

 «یدلدنا نفد هدنوک یضاق هلا لاحت را هدنسیتلآ ییرکی كنسەدعقلایذ ۵

 كنابطا ینیدلوا شمریدشت كنهیبط بتکم کلم ( كب نیسح قلخ )
 یدشقا زت هدتفو زآ هللا یسهیلق ةوقو یتسهییلأت راثآ هلغلوا ندنرادعتسم

 هدنشب نوا كنسهدمقاایذ ۱۳۱۶ بولشالک ۲ یدادمت سا هژراهلاقم ینفو

 ۰ ردنوفدم هدیوبا یدایاص ندنامیا یتافو هدنکلفک
 اکذ تدش لیصحلاب ردندنراضق یرسکلاب (  ید فا یلح للخ )

 هننکلم ءرکص ندزارحا ینسهاب هکمو النم یدبشغد « هلزتم » ندنناسلو

 ندنناسل هدهسیا راو یلع یدلوا توف هداروا هدنراخرات ۱۳۱۰ و یداکح

 ۱ ۰ ید رونلوا یشاخت

 قرهلآ ضف هلغلوا قلعتم هنواه نیبام ردسکرح ( كب دیشروخ)
 ارقرس هد۱۲۸۸ یدیشلوا یربدم هناهاش قیادح یب یثاب یوق هحرلهنس
 هدننلفرصتم همارد قردلوا فرصتم د هرشط هدعب هللا لاصفا هد ۱۳۸۹ وشمل وا

 هدنمان (كم ناسحا ) یدا کذ دمتسم ردشلیا لاحترا هدنسه ایدز ۶
 1 یدیشلوا داماد ده یدنفا یم نسح قسا مالسالا جش بولوا یودجترب ۱

 ٤ ۰ نولک هنداعسرد هس هلام ردق نوا ردنلسینارف ( كحرک فا دواد ) ۱

 ۰ هلا رغ هنسیجلیا هسنارف زسنارفرب هدشان ناشرام یجرهاوح یدایا ادتها
 .  بوئلوا مادععسا هددناسرت تاذو ردشامهلوا قفوم هددسبا شهشیلاچ هیانقآ

 هلی تادحا ینسهبمولط قیرح هدلوبناتساو شمرتسوک قلرارب هدراهراخ
 3 .ردشلدا نفد هدناصق شاط هلا لاحترا هد ۱۱4٩ ردشلوا یثاب یجهبمولط

  ندرلتشاب یجهبمولط ندا لاح را هدنراح را ۱۱۷۹۱۱۷۳ و ۱۱۵۶ هدنرق

 " یبهبمولطندباتافو هد ۱۲۲۲ هلبارلاا هاربا كوكو كويبو اغا ىلع قداص
 ۰ راردنوفدم هدارواهدرلاغا ینع لبعاسا یشاپ

 ردلغوا كکب فظن یجاح ندنادناخ رانف رهشیکی ( كب شیورد)
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 نفد هنسهچغاب هرت دوخ ناطلس رد شملنا لاحرا هدنلاو2 ۱۳۱۹ قردلوا
 بیجنو دعتسم شفلو هدنتسایرو قلاضعا یروش راد هحرلهنس ردشلدنا

 ۱ ۱ ۰ یدا تاذرب
 ,دشرابنا قازرا بولوا ندنرلرومأم هصاخ ةنزخ ( یدنفا نیسح )

 یدنفا يح یدلیا لاحنرا هدنسبنل آ یمرکی كننابمش ۱۳۱۱ یدیشلوا ردم

 ۰ ردنوفدم هدنسهکت

 هسلاع بتاکمو یالاریم ردللوصحم هبط بتکم ( كب یمر نیسح)

 کترب هداشاب مساق ردشلبا لاح را هدنحوا نوا كنبحر ۱۳۱: نکیا یلحم

 یدا راو یسیفلأت راث | تولوا يمالوط دب یی یدلدا نفد

 ۰ یدند « الوا « ندشرهش هللاح حالصونسح

 گكنهبکلم ةبط بتکم )ك یربص نیسح یجاح) ییالاربم بیبط یشادمان

 هد۱۳۱۵ یخد كب نیسحوب یدیشلروک یراته هبتکموا نکیا یربدم
 ۱ ۰ ریا لارا نکیا هدنسهصع تشه نرح الات

 7 ۱ كندنفانیما دم هداز یروصنم ردیلربمزا ( یدنفا یسح نیسح )

  فراعهداروا هدنتراظن فراعم كناشاب نطصم یردارب كج وکر دسینات مودخ

 یسداب هکمو الم هلغلواندالع ًاتاذ یدیشلوا رادناپ هجرلهنسو شلوا یردم

 ۰ یدماشلبا برقت هناسکسینس ردشلبا لاحم را هدربمزا هدنرفص ۱۳۱۰یدلوا

 ۰ . یعیوط نالوا دیهش هدنسهرصاحم هرتسلس ( اشا ندلاثایف نیسح )

 اول هلضیفت هدرکسع كلس بولوا یریبک مود كناشاپ یصولخ یسوم قیرف
 ۴ کیا یا سز هدنشهرباد تاک ایعوزواصم یانکس یس قرهوا ییرفو

 ۰ ىدا مقتسمو فیفع ردشلبا لاحرا هدنلئاوا كننامش ۵

 خوا كجوک ا كناشاپ یا ینطصم یدیرک ( اشاپ يهاربا یلح)

 یرکسءشیتفتو شلواقیرفو اولو یالاربمو یشابکس قرلوب هدنرکسع كلاس
 هدنسکیا كنسهدمقلایذ ۱۳۱۳ ردشفلوب هدقلاضعا هحرلهنس هدننوسیموق

 یدنک یدینشلوا داماد هکب لماک یناق اشا دأوف یتبسا ردص یدلیا لاحترا

 ۴ .یدیاشمکیشبیلا یتس ردشابا جیو زت یرلترضح اش ناخرط هدینسهعرک

  یسلوت:كنفتو ردندندافحا اشا دم یللقوص قبسا ردص ( كن قح )

 ۱ ِ یدالیا لاحرا هدر ۶ نکیا ۱



 تست ۸۷۱ سس ۰ 4

 مقتسمو ورماح ا ود هنناتسربو : یسهکت یدنفا ېڅ ب ودنا لاح را

 ۱ ۰ ىدا یتلماو
 شاب زیر .یدرفح یدسنفا تیب یابی (  كب دجا نیدلالاج )

 "یوتکم هد۱۲۸۳ هللا دلوتهدنلاس ۱۳۹۸, ندنیلص كکب تچ4! قيسا یردنیهشب
 زی سب هداروا پولیدبا غارج هنلق یبوتکم هعفان هرکص هنس جاقربو هنرادص
 ٠ شلوا یسیجوتکم هعفان هلبلوا یلوا هدنرفص ۱۳۰۸ هرکص ندقدلوا ردمو

 فیقع ردشلدا نفد هنب راصح لیا مور هلا لاحرا هدیر نوا كئبحر ۱۳۵

 1 ۱ ۰ یدبا قداصو مقتسمو
 هدنس هب اس یردن ردند دالوا اشاب ینطصم لصاف tal) ناما ) ۱

 یردب هدونآ هلا لاح را هدنزوقط نوآ كنرفص ۱۳۱۵ یدشلوا ناربم ريم

 . ۱۲:۲ ردموذخ.كناتاب. قایصم نلهردوقما . (اشاب
 ۳ .ردشلروم ناسحا قلثاربمریم هد ۵ ردعلبا دل وت هدهرد وشا هدنمر رخ ۱ 3

 یس یلوا هد ۷۲ ردشفلوا غارح هلق هح راج "یوتکم دا هما هد ۲

 هتسواو اغ هد ۸۲و سودد هد ۸۰و والدم هد۷۸ ردشلوا یلوا یلوا هد ۷6و

 هد۱٩ و كسره ابقاعتمو هدکبن هد ٩۸و دس زا هد۸۸و دهانوک هد ۸۶ و هنراو

 دنس ها یذ ۳٩و یدلدیابصن هن راقلفرصتمزيزهلاةرومهلاالاب د4 ۴و هبلف
 7 هعفا هد ۳۰4 بواوا ,یسیلاو كينالس هد ۳۰۲و یسلاو ناو ترازو ةر اب
 لع هد جر ۷ بواوا یسلاو باح هدنمرخ ۳۰۵ و یساضعا یفوسیموق ِ

 هدنلوالایذاجب ۳۱۳ بولوا یسیلاو باح بنات دن هجا یذ ۳۱۱ شلشا
 د هج زسنارفو یرافو یرع ردشانالاحت را مدند ردكنسهحایذ ۳۱۳ هالرع
 ۰ یا ردم مح نیطغ ۰ عادت ردعم دیظن و زاد انشآ

 قند ادب ای راف رهشکت زدیدب دال وا كب ناخرط یزاغ ( ك ینسح)

 7 مكا واهدّمشب ثمر ۱۳۹ یدلوایساضعاتلودیاروش هد ۱۲۸ 6هلغل وا 1

 نفد a ےس وڏ هب ردا یدا مقن نی۵ و ففع او یه لوا یدلیا لاخ را ا

 0 ردشا تا
 س

 ۱۵ قا رفو اول ردود # كناشا ینطصم یتاکرس (اشاب نی 1

  ربشم هد ۱۳۰۰ هدعب یدئوا موزت ناطاس مناخ هبنس هداز ناطلس هلع 8
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 نواه نیبام هدنسهجح اید ۳۰۲ و یتما وکریو الاب باب هد ۳۰۸و یسیر

 وکرم نانحا ترازو هم ءدنقاوا ۳۰۳ و شلوا یاک شاب 1۳-۹۲

 :یسا تیاردو تم لها دن اتکلاعی رتم یدلیا لاحرا ةا هدننامش ۰
 ) ردشلنا دلوت هدنلاس ۱۳۳۲ هتننداعسرد . (كب دج ندلالااح

 هو ناعظتت هثرقص ۷۱ نکا هددح راخ "یوتکم هلا لوخد هلت 5 هد

 یر یلص هطض ناوبد هدنناغش ۷ یاب بناکهد ۷۳ قفر بتاک ۷/۸

 یراشتسه رکسعرس هدنرفص ۸۰ یراشتسم هطض هل لوا یلوا هدنحر ۸۵
 یىل هسازح تاکاحم هدشاخهر ۸۸ یناضعاهلدع ماکحا ناود هدنمرخ

 یسییر ٩۱ یساضعا یسهراد قوقح هدنهرخ ٩۲ یماضعاتلود یاروش هد

  ۸هدنسکیانوا كنرفص ۳۰۵و دعاقتع د۳۰۰و شلوا یراشتس هلخاد هد

 تفتلم مرکم فیفع مقتسم ردنوفدم هدنسخاب یمهرت هباملس ردشلنا لارا
 ا ید تاذرب

 یدیشلوایماول فیدربونیس صیقلابنددناهاث رکاسع  (اشاب لالج)
  ۶نانحرادمزاعا دهش هدنسهبب یافسال هدنسهراحم نانو هدنسهدعقلاید

 كرەكيد هن هاست یدسابع تیآ رفظ ت تیآر تاذلاب یرملوا روعو حیعت ردشلوا

 ردشفلوب زواج ییللا یتسو شا تیج تاما ۰

 . اک نارا بولوا شابا لصا نع . ( ىدا دع ندا لاج )ا
 هلو ا و روا نداروا هناتنانفا هرکصو شلوا ندشرومأ 4.216۸71

 ا وزوا هنب هدمب كردنا یتلاضعا فراعم سلغو کل یناتعنونفلاراد بولک
 شک نارکت مدقا هتسدنچ قرهنلوم هدرصم هدم تدمر جو ردشیک
 ردشلموک هنناتسربق خش هدنشاط ناشن كردسا تافو هدنشب كنلاوش ۱۳۱<و

 یقو یماس یدا عساو ردق ینامولعم ههبیع مولع یفوقو هبهینجا هنسلا
 ردروهشم هد ( ینانفا ) یببا مدارب ,

 ندنیلص كنبدننآ رات یاقساق ندمم نایک .( كب ىلع دع نیدلالاج) ۱

۱ 
1 

 یجیاتک بورک هنا تلود یارو# هدنکلیک ردشع وط ءدنداعسرد ۶

 قرهلوا یعوع یعدم تیاهنو اضعاو نواعمو زم یدلوا داماد دهیدنفا بیجم
 ةراد هلیفلاضعا یتویسیموق لاوما لج” هلیلوا یلواو شا ضشت هدهرتادوا

 یجنرب نوا كنلاوش ۱۳۱؟وشلاق لصفنم هلصسف كنساروا قرمهل آ نداروش



 ب ۱۳۸۸ هاش ندنسهطوا هجرت ردرهش ( یدانانسنیص)

 شلدا بصن اضعا هنساع یاما ره هد ۱۲۹ و شلوا یربدم هعاح ةعیطم

 ردشایا لاحترا هدنرخاوا ۱۳۱۳ و ردشلوا یلوا یلوا ہدنرخالایذاج ۳

 شیدنفا زیرعو نیدلاریخو نیما كلوب ىدا اسو ملح زواج یناسکس ینس
 ندنرلرومأم فارغل# هکرلیدلیا تافو لوا ند ودنک ب ولوا یشادنرق چوا هدا

 كعاخ هداه مهلاخ دوس یدنفا زن زوما ہرا شاب ندرلنوب رایدنا

 1 ۰ ردراکب ابضو یزع یراهودم ىذا یجوز
 و دنس هاسیردب یخ كوم كناشاي لیعامنا و دخ (اشایدخقفوت) 0

 بولوا ناربدم سی رو یربدم هلخاد هعفد ییار هلفلوا ندنساصا رصم

 رصم نکيآ ناریدم سیر هد ۱۲۹۰ یدشلریو ترازو ةر هد ۰

 لاحراهدنسهرخالایذاج ۱۳۰۵ ردشل روس ناسحایمهاپ ترادص ویلودخ

 یودحمتبویدخ . یدا بیرقهقرق یتسو لقاع «نیطف .نیدتم .دقتعم ردشلنا

 نب اشاپ یاهلا داماد موحرم ردشفلق هیجوت هشراترضح اشاب یلح سابع -

 رلاشاب لعد یشادنرقو سابع ندعاخوم هکی دبا یداماد كناشاپ یلح سابع
 . ردرشمنوط <

A 

۹ 4 ۱ NL 1 1زا زد  

 7 متر نا

 لک فت اف

 نخ وکر و هد ٩۷ و یا بتاک نواه لیبام «دنرخالامسر ٩4 و یک ۱

 اغا دلارو رع ندنفانصا « هالح» ینه ههلوح (اشاپدحم تبا )

 هلکلطباض هلا لوخد ههنا دنهم هدالئاوا ردشطا دلو هد ۱۲۹٣١ ندنبلص

 یالاریم هلباهبنر عیفرتو شملوا داماد دهاشاپ دیس یقیرف یجیوطو شنقیچ

 اضعا هن رلهرناد هسرح و هرج هددناحشوط هلقلاول ءرکصو یربدم هناخورابو

 . شلیا هعبایم دیلیسا كردبا تع نع هباتناملا ةاعفدلابو شمل وا قیرف هدعب قرتو و

 یدلدا نفدد وبا ردشلباتافو ندهبعامد تلع هدنسیدب كني و الاعیبر ۱۳۱و

 ۰ یدا نیطف انشآ هدجرسنارفو هجناملا
 بورک هنلف الاو سلح ندشتکم فراملاراد رد رهش . ( اشاب  دجا ايرث )

YASتاحالصا هدنرخالاعسر ۸٩ یدشلوا نواعم هدنلکشت تلود یاروش  

 و هلک لث واعم هن هدنرخالا یذاج د اا یتاک شاب قوسیموق

 "!تلود یاروش هدنبجر ٩۳ یسیحشوتکم هعفا ییا یلوا هدنرفص ۲

o2 



 تارا را تب
 ردرایرهش داماد اشا لفکلوذ دجا یودح ردشغد دروق ندنسهیحالصا

 2 ۱ * درب مهاراو یفطصم یرارکید
 هلذلوا یرهص كناشا ین نطصم قبسا ردص ( لب اظن لیعايسا )

 هدبل دع اریخاو هدنامدح ضعب ید شملوا روهشم دید « یداماد یدرا »

 یدیشابا زارحا یننلاضعا زی ةمکحو ینسهبر یلوا بولوا مدکسم هدقلاضقا
 هتش رطولاص ردشلدا نفدد ونابودبا لاحترا هدنشب ینرکی كنناضمر ۵

 . ىدا تاذرب فقع كلاس ..

 اولویالآ رم ضیفتلاب ندنفنص رکسع ردیلهسورب  (اشاب دم فرشا)

 هننرافس نارهط هدنلاوش ۸۸ ندنفلناکرا سیر ودرا یهو شلوا قیرفو

 هنسواو شلوا یسلاو كسالس هد۳٩ كرهلک هه داعسرد هد ۱ زدردن وک

 هد ۱۲۹۶ بولیدنا لزع هد ٩۳ ردشلروم ناسحا ترازو هدنلوالاعسر ۱

 شلوإ دزمام دینسلاع مسر قلمالس هلتدوع هد ۹۵ ردشلوا یادناموق قور

 هنا اشا ییاک یردب نباق هلا لاحرا هدنزنکس كنسهرخالایذاج ۱۳۱۲و

 ( كيرظا) یمودخ كحوک یدا بتاکو عاش ردشلدا نفد هیدنفا زکیم

 لواهتسرب ندودنک یدا ندنسهبنک ورد یدادعا ًانوذأم ندهبکلم فو

 : ردنابحرب یودع لوس ردا لاحشرا

 یدلباتمدخ هدهیلدع هرکصو هدیلاعباپ ردرادکسا (  یدنفا ءاکآ)
 قردلوانسم یدلوا اضعا هجران هدنراهنادتاو هیفانیتسا هم تداعسرد و -

 ۰ ید زواده یزو یس یدلیا لاحترا هدنحوا یمرکی كننابعش ۲
 هدنتالو دادم ردندنرللغوا كناهاپ نایلس ندننادناخ ناباب ۰ ( ك نیما )

 لاج را هداروا هد ۱۳۰۹و شفلو هدنامدخ یک یتسایر هم رهن ؛راداو قاماقماق

 ( كد قیفوت دج ) ندنراهودن یدا تاذرم مقتسم هدنشای شب ىلا ردشلیا

 رکید ردشا تافو هد ۱۳۰۶ هدنشاب شب یمرکی هدنکلن وامم یوع عدم هلح

 ۰ ردهدنکلنواعمیلاوییالو لصوم ندنلاحر یلوا هيا ( كب یدج ) یمودخب
 قبرفو اول هرخالابو طباص بوش ندهناههدنهم. (اغا داخ بوبا )

 یس هنا وام یخد ردقهنس ردقویرتو هدنراقلظفاحم زوب ردقهنس یمرکیو شم وا
 ینه رت دوج ناطلس هلا لاحرا هدنسکیانوا كناوش ۱۳۱۳و شغل و هدنت-اير

 .. «یدناتاذربانشآ راکو برج قت-هو فیفع براقتمهزوب یتسردشلدیا نفدهنناتسرپق
۱۳ 



 تست ۸4۷ —

 یدیشلوا قیرفو اول قردشو هدنامدخ هحرصم ردشلیا دلو هد ۸

 هدنشسیحر ۱۲۷۹ یدلروس ناسحا ترازو ٌةهبئر هدنسید كناضهر ۱۲۷۶ ٠

 هدنطسا وا ۱۲۹۹۰ ردشلروم ناسحا یسهیاب ترادص قره وا رصم ویدخ

 هدرصمیشعن یدسا لاح را هدنداعسرد هدنشپ كنناضمر ۱۳۱۳ یدلیا لاصشا

 ةجولا عجم لیو ههروا یدشلوا « ارزولایش » لوا ندشافو رد وفدم

 ندارزو اش مهاراو اشاب لماک نیسح ندنرامودخم ردناذ انشآ ناسل لا طسو

 ۰ ردرلاشا نسحو قیفوت موحم یرامودخم رکید ردقرف اشاب دأوف بولوا

 یدنلوب هدنراةلیحشوتکم هرشط بوش ندلق ( كب قح لیعایما)
 هدنززکسنواكنلوالامسر ۱۳۱ الصفلم ندنفایموتکم هرقنا یدلواندلواو
 . ردنوفدم هدنسومق هنردا یدلیا لاحرا

 ردود كاکب فیرش ندننادناخو اما صراف . (اشاب تج لیعاسا )

 هد ۵۳ بولوا یلسمو یناسعا لک هوش هد ٨٩ یدلیا دلوت هدصراق هدا ۶

 ندنسهنس۲ و ردلح هد ٩۱ هلسرح نارا هد ۵۷ و شلوا یسشابکب فیدر

 شل وب هد رلتاحاللصا درعسو مسردو ی راکحو ناوو شود ردق دنسهنس

 یالا رم هالا یھشب هدام هد ۰ تولوا ماقمک اق هد رج عرف هد ۹۹ و

 هح را هنس هدنحالصا ریاشع بواوا ا ا زاد هدناضر ۷۳ ردشلوا

 ندشاکرا نواه یودرا یحدرد ردشاوا اول هدنرخالامسر ۸۰ و شفلوب

 رومأم هتکرب لبحو نازوق رارکتو بلحو شعو نازوق هدلاح ینیداوا
 کتاب هل رازو هدنه رګ ۵ نکیا هدسع صو ردشفل و هدنرراقلقآ زوب قرلوا

 هدنسهدعقلایذبواوا یاقمُاق یلاو رتسانم هدنحواكانمر ٩۳ یدلوایسلاو

 یعاعش هلشفص قلناداموق ةو كلمااو هدناب را بوا وا یسلاو مورض را

 هدنم ر ع۹۷ بولوایساضعا یروش راد هدرخال امر ۹۹ و شلروک یتلاسو 3

 یربشمدصاخهد درد كنناعش هنسواو شلوا رومأم هننوسیموق یرکسع شیتفت

 هنیهبنانتسایر روک دم نویسیموق هدنسهجایذ هتسوا بول وا مرگا روز
 روک دمسلخهدند وع تولوا رومام هناحالصا قاع هد ۳۰۳ ردشذوا رومأم

 سوق هرکس تالبهستو هما هرخالاو یسا سرو لکو لو سر
 هعماحکی هدرادکسا هلا لارا هدنسیمرکی كخاضمر ۱۳۱۶ و شلوا یسر
 مس راهم نسج یدبا تادرب رب دم ین اص مقتسسم روبعو یزاغ ردشادا نفد



 و —

 ۱۳۱۳ یدلیا راتخا دعاق هدعب یدیشلوا یناضعا یروشراد هدنرود
 ۰ ردنا لاحم را هدنسرد نوا كنیحر

 كندنفا بیسح هداز ییردنیاب یلریمزا  (اشاب دوج دعسا )

 دن لا هچرت هد ۱۲۷۰ و هنلق ناود هد ۱۲۰۹ یدغوط هدربمزا ردمودخم

 یاک ینرافس غروبسرتپ هد ۷ بودیک هلیصحم هسراپ هد ۷۱ یدلوا لخاد
 یاکشاب هد ۸6و یکی کیا سراپ «د۷۲۸و شل افعتسا هدنلئاوا ۷٩ بولوا

 هدنرخاوا ۸۸و یردنبهش شاب هتشپ هد۸مو ىلا جرتم هدنطساوا ۸ بولوا

 . .ۍذاج ٩۳ یداوا لزع هدنرخاوا ۲۹۰ بولوا یسیعلا هتروا هنتآ هلا لوا

 ٩٩ و یسچیا لوس هنایو هلا الاب هد :٩ بولوا یسجلیا امور رجالا

 ردشلدا لزع هرکص هام ترد چواو شلوا یراشتسم هیحراخ هدنل والامیر

 ردشروسناسحا تراز و هدنشب كن رقص ۸٩بول وا یسخیاء] وسسراب هد ۷

 هدنسیتلا نوا كنلاوش ۱۳۱۲و شللا لاصفنا اضیرم هدنلوالامر ۱
 یدیا اشا هترلشیا ترافس ردشلسا نفد هنسهرت دو ناطلس هلا لاح را

 ۰ یدا ملسو چ زوایح» شفق یس

 دارا "ردلعوا كوب كاما فیرش لیرسکلاب ( كد دعسا )

 .. لوسناتناو هکم یر دام ک هیر قیرط هل تزاحا هلع لصحت

 ۰۱۳۱۳ یدنلوب رلهنس یخ هدننارومأم هیناقاخ تادنس هللا اقترا ردق هن رلداپ

 ۰ برشم یلاباال ردنوفدم هدنشاب هدازهش یدلیا لاحرا هدنزوتوا كنلاوش

3 2 

 ۰ یدنا تاذر د رخ بداو اع بہضنم

 بولوا ندمارک تاداسو ندنسیلاها هرونم ةنیدم . .(یدنفا دجا دعسا)

 . هدنوباه سولح ندنبسح یزارحا ینتلاکو یهاشداپ ترضح "هفرش تشارف
 ۱ . یلوطاا ترادصو لوبناتسا هرکصو تیولومو شلرید لوب هدهنس ثرناد

 | یدلیا لاحرا هدنسدب كنناضمر ۱۳۱2 ردشلنا زارحا ینیرلهاب یبا مورو

 ۱ دیسو مهاربا دیس ولداب لوماتسا یرلءودحم ردنوفد. هدنسهمک۶ یدنفا يج

 ۰ ردشلوا یناخ هد :هش رش تمدخوا یدنفا مهارا هکرد رلیدنفا دوعسلاوا

 ١  ندنفل رادرتفدنآ ناو بوشش ندهللام رددرلهداز یعشج (تردع دعسا )

 3 ۰ یدلیا لاحرا هدنحوا كنلاوش ٤ یدشلوا لوزعم

 . ردیسینا مودخ كناشاپ مهاربا هداز اشاپ یع دع (اشاب لعاسا )



 بس ۸ —

 هدنهر۷۱ ردشلردنوک هلوتساوس هلشمدخ ییزو ناشنهدشرح مرقو شتک

 ترازوهم ر ب هدنسکیانوا كنلوالامسر ۷۳ بولوا ارععا ریایظنت ىلع سلحم

 یدلدا هداعا هلا تعا هلل نع لر كنا ممر دنسوآ یدلوایرظاب هيحراخ

 ینروطارپعا هیسور هدنلوالاعسر هنسوا هليا لقت هنذلاضعا الاو سا هد ۰

 یرظان تراح هدلوالایذاج هدندوع یدلردنوک هکبهحوه لابقتسالالحال

1 
۲ 

 و
4 

3 

 سل فو یحنزوّمط نوا هددسد)وا لع هدنزوقط كنمرح ۸ یدلوا

 دنسوا تولوا یرظانتراحت ابن هدنرب یمرکیكنابعش ۷۹ یداوا اضعا هیالا و

 دنس ای۹ یدلوایرظاب هممو۶ فراعم "ةوالع مان یری یا

 هد ۸۱ یدلیا لاصشا ندنراحم اشالا هدننلرظان یابع قنابو هصفاع و فراعم

 یرظان تراح الا هدنلاوش ۸۱ ردشلدیا هوالع یتسایر فراعم سلحم «دیلاع باب

 ندننراظنهعفان هدندرد كن رفص ۸۳ بوتلآ ندنسهدهع یراظن فراعم قرلوا

 هدنسبتلا كنلوالایذاج هنسوا ردشلسا لع ندخراظن تراحم هدنسهتفهو

 تلودیاروش هدنسهدع#لایذ هنسواو یسلاو همای ةوالع هدنرفص ۸: و هلاحرت

 كناوالایذاج ۸۷و یو نسوا هعفا تلود یاروش هدنم رخ ۸۵و یساضعا

 هعفا هدنستلا نوا كن رحالا عید ۸و یرظان هیلدع ماکحا هدنسیتلا نوا

 هدنلاوش ٩۰ یدلدا لزع هدنزکس نوا كتسهحسایذ ۸٩ بولوا یرظان

 هدنلوالاعسر ٩۳ و شفلوا لزع هدنحر ٩۲ تبواوا یساضعا یروش راد

 یسر تلود یاروق هدنحوا نوا كنس ها یذ ٩۳ یدلوا یربغس نیلرب ۱

 روبنل ون ا صخر هدنسنارفن وق همظعم لود تداعسرد قلاراوب یدلوا ۰

 لزع هدنشپ كنمرع ٩۵ یدلوا مظعا ردص ,دنزکس نوا كنمرغ ٩٤ یدا

 یرظاهبلخاد هد٩٩۹ بولوا یریفسهایو هدنزوقط ثالوالاعسر ٩٩ ردشلدیا ٤

 هدنسکیا كتناضمر ۱۳۱۰۰ ردشلیا لاصفنا هدنسهحا|یذ ۱۳۰۲ و شلوا
 یدلدا نفد د هح وصخ برن هدنساح ناطلس هامره» هدرادکسا یدابآ لصرا
 ٠ فیفع < مقتسم تفقاو ههعطو دیک مواعو اقا هبهحرسنارفو هور 1

 کوس ندنرل.ودنحم یدشلروک یتمدخ هدنراشیا هعفا بولوا بیدا « ددح

 ردینواعم كنوا ( كب لیلخ ) یچوکو یریدم نوباه زوم ( كب یدج )
 ۰ ردرلکب ینطصمو بلاغ یفوتم یرلهودخع رکید

e: 

 زیزعلادبع ناطلس هلا یلواو زی بولوا ندیرکسع تک  (یدنقا مهدا)



- 9 
 نکیا یالارب ری . هل هد هرکی تابتر عطق یدل وا یناطاس برح روا هاست
 اضعا هشوسیموق یرکسع شتف و ولرم هکص یدنلو هدنرل هن راح صراق

  هلغفلەتسخو شفلوب هدنغلنادناموق یسهقرف دیرک هدعب ردشلوا قیرف ًآرخۇمو
 یرکی كنمرح ۱۳۰ بولوتروق ندقل ەت > وي ردشلیا تدوع اقعتسالاي

 ردشلدا نفد هترق یرد هدجا هجهرق یدلیا لارا هدنحوا

 مدند و نامزیتیدلوا یشابکو شمش ندهیبط بتکم  (اشاب يهاربا)
 هرخ هلهضو فرو شغا هنیدزن یساطا هرتادوا هدنتراظن هر كياشا

 شلوایسیر مزاولهرحت یاروش هجرلهنسو قیرفو اول بوریک هنکاس خال
 یه نفد هنس هم رت دوج ناطلس هلا لاحرا هدنفس كنبحر ۱۳۱۵و

 ۱ . یدا فتاو هم هرادا روماو هبط نف

 2 یخ ج هدفو نینس هدنسهکت یساوس نسع#  (یدتفا قفوتلاوبا)

 ِ ۰ ید زواخم قاسکس ینس یدلیا لاح را هدنسیدب یرکی كنبحر ۱

 ناوبدقربلوا قیرفواواو شمش ندهمرح بتکم (ا2اب بهاودجا)

 . كخرفص ۱۳۱ ردشلوا سیر ردق هنس یمرکی شبنوا هدصوصخم برح
 ۴ . یدبامقتم قداص ردشلسا نفد هدجا هحءرق یدلیا لاحرا هدنسیتلا نوا

 نع ندندافحا یارود دجا دسلا ردلهکاطنا (یدنفا بسجن دجا)
 . شقک ًارومأم هندو هدننلقارح بولوا لخاد هنوباه نوردنا ردهداز یدنفا
 . هتفلادغک ارخومو هنتاتک تمدخ كناطلس هدلاو لدشقن هموحرع هدوملادمب
 . یراتراظن هناحنورابو هناخهربجخ ةوالعو هناخوط هدداسونو شلوا لان

 ماش لزعلادعب ردشلدا بصن یخد هنتراظن هناخشرض قلاراربو شا زارحا
 . یحاشرشت یودغ ردشلنا لاحترا هداروا هرکصدنس کیا قرملوا یرادرتفد

 . یفرصتم افسو هیهب هنیما یسهلح اثاپ دأوف قبسا ردص یرلهعرکو كب لماک
 ۰ ردرلعاخ رفظ یمرح اشا یلوبقو هشدص هشياع یسهللح اپ یتح

 اشا ورسخ قسا ردص ادتهالادمب ردللزفاس ( اشا مهاربا مهدا (

 . لیصخلا لح ال نوریک هکلرکسع هدهناسواو شمروک س یردنو تیبرت هدنسهرتاد
 راد هب رح ناکرا هلقلیالاریم هدندوع هد ۵ ردشملردنوک ههسنارف

 . .یدلردنوک هنراندعم نایکو یوکبجاحشوک هلکلریدم هدعب یدلوا رومأم
  هناتبرصآرخوم یدلواقیرف هرکص تدمر بول آ هوماهنیبام هلقلاول هدندوع



-- ۸۵۳ — 
 یرلترضخ ندلانانس لبئس ۱۱۳ هفیعص دلج لینس

 یراترضح ییذاشلالع نسل ایا 4۲ » « لذاش

 یرلترضح یقاشع نیدلاماح 1۱۳ د

 یرلترضح ینالک رداقلادع ۳۵ »
aیراترضح یشلکے ھارا ۹۳ د ۱و  

 یراترضح یرصم "یزابن دم «
 یور یاالو« دم نیدلالالح ۷۷ » ۲

 یراترضح دج ن دلا سم ربما ٠١ » ۳ یش رون

۲ 

۳ 

 ی یراترضح ناعش ۱٤۸ » ۳ ۶ یاش

 ( تأفو نالوعوقو هداشو عبط یانثا )

 دم ردناژهرکصک اوقی رفو اول شیفتاابندهسرح بتکم (اشاپ میهاربا )

 ۰ یدلبا لارا هدنلاس ۱۳۱۰ ردشلوا سزز ىچەر
 تمفر دجا ریشم هداز اشاب يهازبا قبسا یسیلاو رصم (اشاب مها رو

 ردشلوا داماد هاشاب لیعاما قبسا ودخ یسجع بولوا ودع تناسب

 ردقهتسرت هدندامسرد هد ۹ یدشلوا لئ هت راژو ةنماس ةر هد ۱۲۸۹

 : رادشلنا لاحزا هدرصم هدنللا و۱۳۱۱ یر

 یجابعرش هربفو نینسو سردم لیصحملاپب ( یدنفا یصولخ مهارا )
 هددمرکم ۀکم هدنسهایذ ۱۳۱۲ بولوا یسالنم هکم تیاهنو النم یدلوا

 - ردهلنا لاحرا

 هبهبطیص ردیسهداز ردارب كناشاب یتسح یرظان هبطنض ۱ (كد مهاربا)

 قلاضعا فاستسا او ازح رک میفرتلاب یدلوا رومأم هب 4تیل دع هرکصو ۱

 ردقهلوا یلوا بولوآ ندنساضعا زن هک تیاهنو یدئو هدنراتسایرو
 نیدلا ماظن دیس هدنشوقیرولس هللالاحرا هدنحوا كنناضمر ۱۳۱۶ یدایاقرت

 ۰ ىدا بیدا یلتقاما لتربع شمک یش یس ردشلدا نفد هنسهرت "

 نددسرح بتکم ردندنرامود كناشاب قما دم  (اشا مدا مهارا)

 یراترضحیدننششدجم ند لا ءاھب ۲۰ د

3 



۲ ۱ 

 دارو هرزوا كلب یلاوحا جارت كنمارک ناریپ كنهفوص هلع قرط,
 : ۍدنلوا عضو لودحرب

۳ 

 یراترضح یور هللادبع فرش ۳۸۸ هقح ۱ دلح قرشا

 یراترضح یود دجا دس ۱۹۰ » E یود
 یرارضح دج شاکی ۲۲ »* ۲ 9۰ "  یشاتک
 یراترضح لو مارب حالا ۳۰ ده ۳3 یارب

 یراترضح دوج زب نع یاده E و پ
 یرلترضح دمج دلاخ ۳۵ د ۳ یدلاخ

 یراتر رطح یدرورپسندلابایش ۱۷۰ د A یولح "

 یراترضح یعافر دجا ۱۸٩۹ ۶ و یافر

 . یراترضح قاوخ دندانی 2۳۲ د ۴: یز
 یرلترضح یوابح نندلادعس ۱۷ » ۳ یدعس

 یحن ۱۰۷ كدلح (۳) اوهس لاح هجرت كن هناتس ٌةيلع تشرط ریپ « ینانس »
 : ردشلسا مض هنیرخآ كلودجوب هلیقر [۱] ندنفیدلوا جردنم هدنسهفص

 یرلت صح یا نیدلا نانس ۱

 یجاح یفامرق ردناجرلادبع یمسا یردپ « یما میهاربا نیدلانانس » [1]
 كنوو دجا خش یثاب تیکی یعش كن آ ردشفلوا داشرا هليا تبان نددنفا

 یاکنزرا دج ریپ یعش كيآ و یرصق لماک یضشكناو قاشع نیدلاءالع یحش

 شلوا لوق ندیقاشعو ندسولخ هلفلوا ینولخ "یناورش يح یحش كن آو
 بولواندمآرک هنظم ردشمتاط یدشسو راپ كن همنانس تقرط هسیا یسودنکو
 هدهاقناخ کیدلیا اش كندنفا حوصت یرلهفیلخ هدونا هللا لاحت را هد ۵

 بودا جوز ىلع شا ريم لعاط روفکت رادلع یالثم هداع یسهعرک" ردن وفدم

 هنحاکن تح یلح مرکلادبع نب دج مش یخد ینالنم هحدح یسهع رک دلرلنآ

 ردراشابالاحم را هدنشاب ۱۱۰ النم هشدخ و هدنشاب ۱۱۳ النم هدیاعوب ردشلآ

 ىدا نیسح میش یمودخ كنآو یدنفا نسح مش یلغوا كنالنم هجدخ

 یداغ یلبخ یراتدم بوک هتحشم هلیسهرص یدنفا ینطص» مش ییودم كنآو
 ۱ قردلواتاذرب بیدا یخد یدنفا نسح یمشکیا لغو اكندنفا ینطصمو ردشلتا

 ۰ ردشلسا بصن مش ندجراخ هنسهکت هلکا لاحم را دلو الب هد ۰
 ]۱ ار تو لا اب ی ی ی نایک کت

 : نیت ی دود ژ

۳ ۳ ۱ 
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 سا —
 هجرت ردیلفوا یدنفا تهژن ربهش بتاک اا لعابما ناوضر (۱۰)

 . یفاراشتسم هیلخادو ینتاتک نوا نیبام بوش ندنراتمدخ هیلدعو ندنلق

 ۰ یدلیا زارحا یتاما رهشو ترازو هدننابعش ۳۰۸ هرکصو
 هرمشط ندم هجرت ردبلعوا اشا نامع فیرش اغا 4 فّور )۱۱(

 مولا ردشلربو ترازو هدنسهعایذ ۳۰۹ هرکصو شک هشرلقلف رصتم

 . ردیسلاو مورضرا -

 یتاکهبحراخ تاربرح بوش ندهبحراخ تاریرحت اشا مومن (۱۲)

 ۰ ردشلوا قرصتم نال لبح هدنهرحم ۱۳۱۰و شلوا

 هلام یتسایر تاموسر بوشش ندیلف هجرت اب لئاقيم لاقترو

 . ردشلوایرظایهصاخ هنزخ هلترازو هدنرخالاعسر ۳۱۱و شا ییاراشتسم

 (یدلوا توف هدنرخاوا ۱۳۱۵)

 نببام رد هداز اغا یسوم یرظان وص  اشا یلح نح یجاح (۱) ۰

 هدنرخالا عبر ۳۱۲و شفلوب هدنرلکلیلاوو قلفرصتم هرشط ندنتناتک نوباع
 ۱ ۰ ردشلروس ناسحا ترازو

 ۱۳۱۳ بولوا ندابطا هدنواه نیبام ردللزوسغا اشاپ فراع (۱4)

 ۰ ردشلروس ناسحا ترازو هدنوالاعیر
 ینرپناتسرافلب بواوا ندنراسنرب اینالآ اشا دنادرف سنرب (۱۵)

 ناسحاترازو هنر هدنس هدعقایذ ۱۳۱۳ ردشلوا یسلاو قرش لیا مورو "

 ۰ ردشملرو

 هدنلئاوا۱۳۱ بولوا ندابطا هدنوباه نیبام ردرهش اشاب تع
 . (یدلیا تافو هدنلاوش ۱۳۱۰) یدلرو- ناسحا ترازو

 تافراصمو ندناش رف هدنطساوا ۱۳۱۰ ۱۶ یدشر نسح ۱3(

 . ردشروم ناسحا ترازو "هبماس هر نکیا یرظان هب رکسع



 ۱ و ۱ 2

 ترازو تسلا كنبجر ۱۲۹۷ رد ہیر راظن ته هشاا هعفد و ۱

 3 یدلروس نابحا

 و ۱۲۹۷ بولوا یریما توم رضح اشا لضف دیس (۳)
 ٤ رر یا اسد ترازو اوا ۱

 )٤( وش ۱۳۹۹ بولوا ر ردیلهسنارف اشاپ هسیاربد شوالنك 
 ردشلروم ناسحا ترازو هر هدنجوا ۰ 2

 ۰ كنبحر ۱۳۰۰ ۰ مادتسالاب هدنرلت رومأم « هرشط رددوسنرا اشاب هصاو

  .كنسهحایذ۱۳۰۹)ردشلوا قرص نال ل ترازو ةا ا هدنحوا
 ) ردشلوا توف ءدیدرد

 5 هنتعم ینراقس سرا ن ندنلف هجرت ردرهش اشا , دوګرینم ()

 ۰ نواهناود ناجرت هدعبو یتاک هبحراخ تاربرح هدندوعو بتاکشاب بولوا
 یرظان هیموع تاش رشت "ةوالع هرکصو یتاک هیبنحا تاربرح نواه نیبامو

 م یدلروس ناسحا ترازو یوک ۰ كنرخالایذاج ۳۰۱ ردشلوا

 زی بولوا ندنرارومأم هیلدع ردندنتعاج رافلپ اشاب, لیروغ
 هدنسیکیآیمرکیكنیحر ۱۳۰۱ یدلوایراشتسم یقرشلیا مور نکیا ندنساضعا
 «دنطساوا ۱۳۱۰ ) یدلروس ناسحا ترازو بولوا یسیلاو قرش "لیا مور

 ( ردشلوا توق

 ۳۳۳ ۱ لمس نب اه یخ اه تم زهر
 مادخساهدنررکللاوو هدنفاراشتسهعفان بولوا فرصتمو ظفاحم اع دقو ناریمریم

 ۰ ردیشبكنلوالاسر ۱۳۰۶ یترازو جرات ردلوزعم مویلا قرلوا
 هحرل هنس ضفتاب ندننلرومأم هبلدع اشاب ولووتنا یکاطسق (۷)

 دیرک هلترازو ٌهمر هدندرد كنرخالامسر ۱۳۰۵ ردشلوا یوع یعدم شاب

 ۱ ۰ ردیریقس هردنول موبلا بولوا ییلاو
 تلود یاروش و ندنلک تاریرح هسحراخ اشاپ نایداد نترا )۸(

 كنمر ۱۳۰5 ردشلوا یراشتسم هحراخ هعفدچوابودا ضیفت ندنفلاضعا

 ۰ یدلروس ناسحا ترازو هر هدنسیتا | یمرکی
 كنناضمر ۱۳۰۳ بولوا ندد رصم یاسا اشاب دم بتار )٩(

 ۰ یدلروس ناسحا ت اوت دک و ت



 8 ۳۹ سس

 NE راشلیا هعفادم هلتربغ ردقوا (اغعاب ندح هداز هخا (اشاب د

 لن شع زو ینیراذمن قرلوادیهدو راشانا شع هننغوا یرانطو ینیرلناح
 7 ردرلذقارب هداروا نالوا ندزفطو یازحا ردق

 "دارغلب « نمتوخ < یرکا ۰ راوی < هوناب « راوشمط ) كنهيلع تلود

 اعاد هدهسیا شلاق هحراه.س یراکب رلکب ید هدنرافرط ) قوزا « ا

 قئاف هکلبو هدنسهج ردیرللاو رصم هلیسح یلاسرا كنارزو مظاعا هنندوب

 ۰ رایدیآ ربتعم هدنروص |

 (ناورشو ناوت ۰ سیلفت ۰ هجنکو . ناورو + زربت) یخد هدیلوطاتا
 ناخ دجا ناطاس ردقهنس یمرکیو یرالوا ردقهنس قرق ژوتوا یراکب رلکب

 دلوطاا یب یرانلاق زرع رایدلوآ امرفیکخ مدح اک
 . ردشلبا راذک یرللاوحا جارت رلیدا هدرابتعاوت

 نالواتموکح رقم هدقاسو هدن راهطقن مهم كا كنامند هبنس تنطلس هتشيا

 كنارا ارز ردرلشفلوب كلام هنسيضعبن لاو رلشلوا كلام هنسيرثك | كکلاع

 ارکش بولوا اثرفکح هنیرلهدلب لوبقم كا كنهیسورو امالا و هنیرلزب زاتم كا
 ۰ ردرلشهشیلاح هتعروعوا یرلذطو هدهطقن ره ناه زکرادنامع كلدل

 یرلمسا هبسانلاب هدو راقوب هدهرص ینیدلوا ماتخ ةدیسر هدهطقنو هلزعاتک

 یسیماسا كناوذ نالو راح یرازو ةر موبلا هقشب ندنمارزو ندبا راذک

 ِ كدر وک بسانم یتا لاقم مح لردا یل اکو یمهدوحوم دودحو نام

 بود و هدراظنو نار دم تشه هدرمصم ردید هب وسیع تلم اشا رابو

 ۱ ٤ .یدلروس ناسحا ترازو هر هد۱۲ بحر ۱۳۹۰ ردشلوایناد راظن سیر

 ۳ .(یدلوا توف هدنناضمر ۱۳۱۰

 . . لغواكکب قروفیک یفارص رصع ردندهوسیع تلم اشا ماحارا (۱)
 ۱ ۰ ردندرلنایعا موبلا یدلروس ناسحا ترازو هد ۸ نامش ۱۲۹۱ بولوا"

 ۱ سما توقف یارو ردندهیمور تلم اعا یدشودا یاطسق

 یسلاو درک هلترازو هدنذس یمرحم ٩۵ هرئصندقدلوا یراشتسم هسلخادو

 1 ۰( ردشلوا توف هد۱۳۱۵ ) بولوا کب مادیس هرکصو

 نده رصم مارک نیرومأم بواوا یدتهم اشاپ ینطصم ضایر (۲)



AFA aتک  

 د ٩٩1 ( اپ نیسحالال هد 1۴ (ااپ مساق یزاق )ہد ۰۸ اتا دع ۱
 ا e AVE } اشا رج YF "(اشاب |

 3 ۱۳ را رز ی

 هد ۱۰۶۵ ( اشاب دجا یلیجلاحم ) هدمب ( اشاپ نسح هداز یللقوص ) هدعب ( ااپ
 یئوق رفتم ) هد ۱۰۰۹  الب نیسوبد) ہد ۱۰۰۹ (اشپ دو سکرچ )
 ( اشآپ قطصمقانشوب ) هد ۱۰۱۳ ( اشاپ نسح یایرت ) هد۱۰۱۱ اشا دع
 نسح ) هد ۱۰۱۷ ( اشاب لع هداز یضاق ) هد ۱۰۱5 ( اشاب رض ) هتسوآ

 ۵6 ( اشاپ نسح) هد ۱۰۳۰ است ( هداز یضاق ) هد ۱۰۱ ا ( کایرت اماپ
 د قوص یلدا ع رازه ) هد ۱۰۲ الا ( هداز یضاق اشا لء )ہد ۰۷۲۴

 هد ۱۰۳۰ (اشاب دع شاق هرف ) هد ۱۰۲۶ ًاعبار ( اشاپ لع )د ۱۰۲۶ (اشای
 : اناث( اشاب دم یفوص ) هد ۱۰۳۳ (اشاپ دت رب ) هد ۱۰۳۲ اسهاخ (اشاب لع)

 هد ۱۰۶۱ (اشاب دم قوص ) هد ۱۰۳7 ( اشا یھت ص داماد ) هد ۰۵

 هد ۰ امت ( اشاب یضترح هحوت ۱ هد ۱۰6 ( اش نیسح راد ۱

  قطصم رادس ) هد ۱۰۹۰ (اشاپ ریشبا ) هد ۱۰6۸ ( قاتشو اشا یوم ) |
 الا ( ادا ربشبا ) هد ۱۰۵۵ (اشاب نایع روخاریم ) هد۱۰۵۶ (اشا
 ( اشاپ یضترص یردارب اشا ماص ) هد ۱۰۵۷ (اشاب قطصم شاقن ) ہد ۱۰۵۰

 هد ۱۰۹۳ (اشاب داص هرق ) هد ۱۰3۰ ( ای دج هداز هزج ) هد ۸

 ( اعا لبعایما ) هد ۱۰۷۰ ( اشاپ دع یجروک ) هد ۱۰۹ (اشا نامنک )

 (اثاب نیسح یردارب اش شوابس) هد ۱۰۷4 (اشاب نایاس ناماک ) هد ۳

 هد ۲ انا (اذاب نیسح ) هد ۱۰۷۰ انا ( اش دع یجروک ) هد ۷۵

 ( اشاب مهاربا نوزوا ) هد۱۰۸۱ ( اشاب دوع ) هد۱۰۷۹ ( حارج اش مساق )
 اناث ( اشا مهار ) ہد ۸-۱۰ ( اش نیسح هداژ دالوساح ) هد ۱-۸۰۲

 هد ۱۰۸۹ ایا ( اشاب مساق ) هد ۱۰۸۷ ( اشاپ لع یلووص ) هد ۲

 ( اشاپ نجرلا دبع ) هد ۱۰۹۵ ( اشاپ د ءرق ) هد ۱۰۹5 ( اشاپ مهاربا )

 اا ( اشاپ نجرلا دع دورا ) هد ۱۰۹۷ ( اشاپ هاربا كلم ) هد ۹

 ارحا هلروص قاق هن هتشره یسهظفاخ كياتسراخوب یدلوا دېش هد ۰ ۹۸

 . . . هداز یدس ) یررومأم هظناو ( اشاب دم ءرق ) ندمهلا راشم ردشلدا
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 ٤ سس ۲ ۷ —

 7 هد ۱۹۹ ( اشا لا دبع هداژ اشا نسح ) هد ۱٩۳ ( اشب دجا المش ) هد 0
 ىلع ( هد 12l) ٩ ینطصم هداز یجەطلاب ( هد ) اشاب دم رادنود

 كع ( هد ۰ ) اا ندلا دوس هدا مع ( هد ۷۰ انا ) ,دازیکح اشا

 هد ۱۷۵ ( اشا دجا لماک ) هد ۱۷۳ ( اشا ینطصم رهاب ) هد ۱۷۱ ( اشا

 دجایجاح ) ہد ۱۷۷ ( اشا دع لدححا) هد ۱۷١ ( اشاب مسار رکیوا) -

 هد ۰ ( اشاب هژچب رادینس ( هد ۱۷۹ ( اشاب نسح یاح ) هد ۸ ) اشاب

 . دجا هداز لیروک ) هد ۱۸۲ (اشاب دم مار ) هد ۱۸۱ ( اشاپ دم یلح 1

 مد ۱۸۷ ( اشاپ ناع لکو ) هد ۱۸ ( اشاپ نانع یجهلک ) هد ۱۸۳ ( اشاب
 ۱ هترع یرهش ) هد ۸ ( اعا میهاربا یجاح ) هد ۱۸۸ ( اشا لبلخ هرق )

 مد ۱٩۲ ( اشا ناّمع قانشو ) هد ۱۹۱ ( اشا دجا تزع ) هد ۱٩۱ ( اشاپ

 (٠ اثا یرس ملس ) هد ۲۰۱ ( اشاب دع نکی ) هد۱۹۹ ( اعا دج رادیلس)

 ۱ اونا فر هد ۲۰۵ (اشاب لعام.ا) هد ۳ ll) یدبع 9 هد ١

 هد ۲۱۳ ( اشا رکب یجاقول ) هد ۲۱۰ ( اشاب ماص ) هد ۲۰۸ ( اثاپ تّزع

 قاموا ) هد ۲۱۹ ( اشا حوصف هدازمشع ) هدمب ( اشاب هللا دبع هدازمظع )

 (  اشاپ ىلع لسلبارط ) هد ۲۱۸ (اشا دم ورخ ) هد ۲۱۹ ( اشاپ د
 ۰ اظا ) هد ۲۶۷ ( اشاب یلع دع ) هد ۲۲۰ ( اداب دجا دیشروخ ) هد ۸
 انا ( اشاپ لع دم ) هد ۲۶۸ ( اذاپ دم دشر ) هد ۲:۸ ( اشاب ناسح
 3 مهاربا ) هد ۳ الا ( اشاپ لعدحم ) هد ۲۵٩ ( اثاپ د تزع) ەد

 . هد ۲۷۹ ( اشاپ دعس دج ) هد ۲۷۰ ( اشا یلخ سابع ) هد ۲۹۵ ( اھا

 ٠ هدنرخ الا یذاج ۱۳۰۹ ( اشاپ قبفوت دم ) ءدنلئاوا ۱۲۹۹ (اشاپ لیعاسا )
 .  «یسیلاع رسیموق رصم ۰ پولوا یلاو هلیناونعو دخ (یراترضح اشاپ سابع )
  یرومأم هعرش روماو ( یراثرضح اشاب رات دجا یزاغ ) ندناربشم یغد
 ۰ ردیراترضح یدنفا لاج هللا دبع ندءاظعرودص

 ثلا ةبعش

 نالوا یراح ی هد دم تدمر و هتشل ینم ندو

 یرللاو ( ناتسراجم )

 1 هد ٩:۳ ( لپوط یاشاپ ناملس ) هد ٩۳6 ( اشاب مساق هزوک ) هد ۰

 . قوص )د۹۰۸ (اشاپ دع ) هد۹9۰ ( اشاپ یاب ) هد ۹55 ( اشاپ مسرهدزوک)



 ۳ توپ تب

 ِ (13 ایی) های ( اا ینطصءههرف ) «د۱۰۳6 (اغا یلعیبهتشج)
 a : (اهاب یموم ) هد ۱۰۶۰ ( اما دع یصی قاط ) .د ۳۸
 ) ( اشا نیسح یراص ) هد ۱۰6۵ ( اشاپ دجا مرق) هد ۰ 6۲ ( اشا لا

ERا ۰۵۲ ( اشا یلعصم شاقن ) هد ۱۰۰۰ ( اا دمت نم ) هد ۰  

 ا 2 دج هداز أغا ردح ) هد ۰ ۰۵٩ ( اش بوبا ) هد ۰ o4 )ا دوصقم ) ٠

 ۱ ۳ و ۱۰6۷ ( اشاب یطصم یراتسوم ) هد ۱۰۵۷ (اعا
 . . نچرلادبع مداخ ) هد ۱۰۱ ( اش دجا یجحوخرط ) هد ۱۰6+ (اشاء دج

 . قطصع یداماد یجلاخ ) هد ۱۰5۵ ( اغا دمت یصاخ ) هد ۱۰۲ ( اشا

 یزاغ هداز راوسهاش ) هد ٩۰3۲ ( اشا ینطصم یرارف ) هد ۱۰3 ( اشا
 ر  (اشاب مهاربا كلم ) هد ۱۰۷۱ (اشاب ینطصم یجروک]) هد ۷۰-۱ ( اشا دم

 ِ لع شاق هرق) هد ۱۰۷۹ ( اشاب مهار ) هد ۱۰۷۷ ( اب رع ) ہد ۷۶ :

 . (۱:اپ نیسح هداز دالوبناح ) هد ۱۰۸۵ ( اشا مهاربا هرق ) هد ۱۰۸۰ ( اشا

 هد ۱۰۹۲ (اشان نجرلا دبع ) هد ۱۰۸۷ ( اشاب دچا رادرتفد ) هد ۱۰۸۹ -

 ( اا نسح داماد ) هد ۰ ۰۹۹ ( اشا هزج ) هد۰ ٩۰ ( نابع قانشو)

 ی ۰" ( اشا ید یل هزوم ) هد ۰ ۴ ( ات دجا شوخرس ) هد ۰ ۱

 .یانشو ) هد ۶۹ ایف نسخ یک د ۰ ۰٩ ( اشا لعاسا یلح )

 ناملس یجهطلاب ) ەد ۱ ۱5 ( اشا دم ءرق ) هد ۰ ( اغا نیسح یراص

 ادنک ) ہد ۱۱۸ ( ( اهاب یلع كالد ) هد ۱۱۸ ( اشاپ یار ) ہد ۱۱۹ ( اشاب
 ( اھا لیلخ مسوک ) ) هد ۰ انا ( اشب نسح داماد ) هد ۱۱۸ ( اش نسح

 هد ۱۴۶ اینا (اشاب یلیلخ مسوک) هد ۱۲۲ ( اشاب مهاربا یلعروم ) ۱۲۱

 ءاها ( اش یو ) هد ۱۲4 ایات ( ا2ا دج ءرق ) ہد ۱۲4 ( اشاب یو )

  بحد ] هد ۱۳۲ ان ( اشاب یلع لالد ) هد ۱۲۸ ( اغا یدیع ) هد

 . اینا ( شاپ ىلع یلمروم ) ہد ۱۳۸ ( اش دح قباسردص ) هد ۱۳۳ ( اغا

 .لیریوک ) هد ۱٤١ ( اغا رکی یلەشالع ) هد ۱:۰ ابن ( اغا دمت ) هد ۸
 (۱2اب ناتع لصحم )مد ۱۵۰ ( اش دج رادمط- ) ۱1۶ ( اشا هللا دبع هداز

 هدازمظع) هد ۱۱۵۲ (اغا رکیوبا ر E lS هللادبع ) هد ٩

 هد ۱۱۵٩ ( اا يحم ) هد ۶ ( اش لع هدازیکح ) هد ۱۵۳ ( اش نابلس

 ( اشاب یلعینکی ۍکدب ) هد۱5۲ ( اشا بغار ) هد ۱9۷ (اهاب دج یکدی)
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 ج ارو كرکو زکنح د 0 رک رولیروک همونشم تاصخ رب هده زاك دالوا ۱

 ارا راد داق هللاطب و تلاطع یدالوا هددسیا راد یسفالس

 یهعطق هحوق فیرحو هدع رق یدننک یک رکو جان یسهلالس رومتو زکنج

 .دیامنابموق رب نکیآ راو یرلتموکح هحوق هد دنه یدراقح ندنلا كننادناخ

 لتناکمو تعاجثو تراسح یک نایع "دلالس هتشيا ریداوآ لئاز بونادلا

 قردلوا دینامرفو عیطم ندنسایلع بناج هینس تنطلس رلناخوب مدیولک تاودرپ
 "ةونع ی هعطقوا مالا رخآ هلا فرصت ءوس هدلاح یراق دار دنراب هدنتلایراح انح

 ۰ ردراشهراقح ندا
 هيا بش

 2 (اشاب مساق ) هد ٩۳۰ ( اشاب مهارتا مظعا ردص )۹۳۱ ( اعات مساق هج زوک ) هد ٩۳۰ (اشاب دجا اخ ) هد ٩۲۹ ( اشاب ینطصم ناو )هد ٩۲ نر ( یاب هریخ ) هدمب ( اشاب سن و ) هد ۳

 جا یحناشن ) هد ۱۰۲5 ( اذاپ دت نوع ) هد ۱۰۲۰( اشاب دع زوکوا)

 ناس ) هد ٩:۳ (اشاب ورخ ) هد ۹4۱ ( اغا نایلس ) هد ٩۳۰ انا
 2 نیکدقود ) هد 1۱ (.اشا ىلع نیس ) هد ۹2 ) اشاب دواد ( هد ۹46 ( اشا

 . ( اشاب لع مداخ ) هد ٩٩٩ ( اشا ردنکسا ) هد ٩٩۳ ( اشاب دج هداز

 3 (اشا دو ) هد ٩۷۳ ( اغا ىلع یفوص ) هد ٩۷۱ ( اشاب نیهاش ) هد ٩9۸

 هد ۹۷۹ ( اشا ردنکسا سکرح ) هد ۷۷ (اشاپ نانس هحوق ) هد 4۷۵
 کاج ناهلس ا ( هد ۳ lal) نیس رودو ) هد ۱ ات ) اا نان

AK.هد ۲ ) اشا میهازب »۱ داماد ( هد ۱ ) اا نسح مداخ ) هد  

 ٤ اشاب ظفاح مداخ ) ء۹۹1۸ ( اشا سیوا ) هد ۹46 ( اشا نانس رارتقد )

 8 ۰۰٩ ( ابشاب ا و ء٤ (اشا دع رو ۰ ۰۳

 ا هد ۱۰۱۲ ( اشا ىلع زوای ) هد ۱۰۱۱( اغا رشح )

(lb۱۰۱۵ ( اشاپ نسح ىلع ) هدا ۰ مات ( اش مداخ ) هد ۱۰۱۳  

  (lbاشا رقعح ) هد ۱۰۲۷ ( اا ینطضم لدکش ( هد ) ۲۸ 1

 اشا دج ریپ) هد ۱۰۳۱ (اشاب نیسح ہرم) هد ۱۰۴۹ (اشاب ینطصم یدج)
  ۷۱(اشان ییطصم ءرق) هد ۱۰۳۲ ( اثاب میهارپا رادیسس ) هد ۱۰۳۶



 دن : ۳

 )ا ھر 5 هد ٩۵۸ ( یارک بحاح ) هد ۹ ( یا کالا ) .د ۳۸ ۶

 ۱۳ت ات سس نم اس ار ار

 ٥ هد ۳ ( یا ا دا ( ہد ۹۹۲ ( یا یارک د چ نبش ) هد .

 ) یارک مغق )هد ۱۰۰ ( ینا یارک یزاغ ) هد ۹۹5 ( ین یارکمالسا ) - ۱

 (یارکتسالس) هنسوا ( یارک شقخوت ) ہد ۱۰۱>اما ( یارک یزاغ ) هنسوا

 كباج ) هد ۰۰۳۳ ( یارک دم ) ہد ۱۰۳۲ ( یارک كينج ) هد ۶۹
 نا ( یارک كيناج ) هد ۱۰۳۸ اناث ( یارک جم ) ہد ۱۰۳۵ ابا ( یارک
 دج ) هد ۱۰ ۱ ( یارک رداهب یزر ) ہ3 ۱۰۶ ( یارکتانع ) هد ۱۰+

 ( عیار یازک دع )هد ۱۰۹۶ ( ثلاث یارکمال-! ) هد ۱۰ 8 طبار ( یارک

 هد ۱۰۸۸ ( یارک میلس یحاح ) هد ۱۰۸۱ ( یارک لداع ) هد ۱۰۷۹ اما

 ( یارک لس ) هد ۱۰۹۵ یا ( یارک یجاح ) هد ۱۰۹ ( یارک داح )

 هد ۱۱۰6 ( یارک.افص ) هد ۱۱۰۳ (ثلاث یارکتداعس روعا ) هد ۱۱۰۲ اا

 = ( یارک میلس ) ہد ۱۱۶ ( ینا یارکتلود) هد ۰ انا ( یارک لس یجاح )

 هد ۱۲۶( یارک نالق )ہد ۱۱۸ ( ثلاث یارک ی زاغ ) هد ۱۱۹ اهیار
 نم یارک تلود ) هد ۱۲۸ انا ( یارک نالق ) هد ۱۲۵ انا ( یارک تلود )

 3 هد۱۹۶۳ ( ناخ یارک یلکتم ) هد ۱۳۷ ( عبار یارکتداعس ) ءد ۱۳۹ ( ٹلاث

 ر )یا یارک یلکتم) هد °10 ( یا یارکعف ) هد ۱4٩ ( یارک نالبق )

 هد ۱۰۸ ( یا یارکشالس ) هد ۱۵۵ ( ین یارک ےفس ) ہد ۱۰۳ ایا
 ۱ ہد ۱۱۷۲ ( یارک ےلح ) ٩۸ ( یارک نالسرا ) هد 0

 هد ۸۷ ( یار دوصقم )۸۰ ۰ ( يارک میلس ) هد ۷۸ ( یارک عرق )

 یارک نالبق ) هد ۳ ( عباد یارک تاود ) هدلاوش اعا ( یارک مرق )

 ۱ اين ( یارک دوصقم )ءد Ao "۷ ( ات یارک ملس ) هد ۱۸۶ ( ینا

 هد ۱۹۱ مات ( عبار يا ود وک ۱۸٩ ( یا یا رکحاص ) هد ٩

 ( یارکتیهات ) هد ۱۹۳ اا ( ثلاث یارک مل ) هد ۱۹۱ ( یارکشیهاش )

 یدلوا ناخ الا ( یارکتهاهش ) هد ۱۹۷ ( یارکحاص ) هد 0 ٩

 ۱ ةمطقرت هکردارک ( نیهاش) وب هتشا یدقح ندهاهاش كلام عرف هد ۱

 هد را هد ۲ بولک هشوح هناهاش تج هحرک . یدراقح ندلا یدعسو

 مادحسا هدنناناخ نابوق هلتیاخ ناونع ( یارک تخم یارکزابهش ) و یدنلوا

 ۰ E یدلاق قلعم هلزب ۸ ردقت یسهداعا هدهسیا یدلدا



 ( كب دأوف ىلع ) هدنرخ الا یذاج ٩ یرلترضح ( اشاب لس ]ام

 اغا فینم) ات دنس هلا یذ ۱۳۰۲ ( اشاپ یرون ینطصم ) هدنسهجما یذ

 (اءا یدهز دجا ) دیسلا ولتلود هد را ۳۰۹ هنس مرع یفو (یراتیضح
 ۰ ردشروس نیعت یرظا هبموع فراعم یراترضح

 ردشلوا هدنوناه رصع یسهبلک تمدخ كنهموع فراعم هدهلع تلود

 یولبتک« ید ادعا قرهلوا هدنفوفام كه دشر ىە رات مه كا هکنوح

 یرلبتکم عیانص قو كکرا یراهنّو یلباو قوقح بتکمو هناهاش کلم بتکمو
 بتکمو هکلم ٌةیط بتکمو یتکمنادوقو یتکم رطمو هکلع ناخ هسدنهو

 رلاعا و رسلید و تربشع و تراح و رطم و نداعم و تاعارزو یناطاس

 ثادحا هدرصحتلاعم رصع هص وصخ تتاکمو عاوا ادعام ندرلنو و یرابتکم

 راهسادتنا بتاکمو قفلو تادراو هحرا هد ههو ع فراعم ردشفلوا عیسونو

 ۰ ردقحلوا هلقتسم

 هغملوا هدافتسا هحزونه ندرالوصع یتیدلوا شمر دش كنهبموع فراعم

 ىس نوچما یلبقتسا كنهينس تنطلس هلیرظن ةطقن تبع هچرک | بویالشاپ
 یسهرگ .كلبج ییسوش هسیارارونشود ینلاحداعس كنەينامع یلاها موع رسا -

 ۰ ردنوجما یونموب هدیناکم راکت ردهدلوو هدلماو دما روا هلوا دوهشم ارق

 عباس باب
 یتلناخ حرق یساج ر دارلهبعشوس بولیدیا انب هشرزوا هبعش چوا زعابوب

 . ردیایلاو دو یک چ واو یابلاو رصم یسیونکیاو
 لوا هعش

 یرلناخ عرف
 هدششاجرز كنهلع تلود نامزر تلایاوب نالوا زاتم ٌهطقنرب هدهايسرح

 زکتج ن یجوح روایوتسوک هایسءرص یسیماسا كرانوب یدبا قلناخ رب زاتم
 ۰ یودخ ندلا ثاغ نددالوا

 :یارکد جم ) هد ٩۱۸ ( ناخیارک یلکنم ) هد ۸۷۱ ناخ یارک یجاح

 ( ناخ یارک تداعس ) هد ٩۳۰ ( ناخ یارک یزاف ) هد ٩۲۹ ( نا
۳ 
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 2 اوو دوحو هناخهسدنهو ایحا زارکت تعاط هدرصغ وا هتشیا

 بتکمو هبط بتکمو هناخ موقت هدننوباه رصع یرلترضح ینا دو ناطلس
 ردشکهاوصحتیقرب كندموع نراسقردلوب دوجو د رګ بتکم ءرکصوهییرح
 ینیداشیلاحنوجما یک ارتشا ندهدندح فراعمیخد كلافطا ینادحا یتاکم ه دشر

 نالحآ قرهوا هنوغ بونلوا لکشت ( یتراظن هبلدع فراعم) رب هدهرصرب
 رظان ( یدنفا دعسا هداصاما ) و یدلدبا رومأم هننراظن صا كنهدشر بتکم
 باکم لمان ( یتراظن هموع قراعم ) ید هدنرح رات ۱۳۰۱ یدا شلوا

 (یدنفادعساهدازعش ) هلشادحا تراظن رکیدرب نوجا تمدخ هنزتکت هدشر

 بولواسیر ( اغا نیما ) بولیجآ ( یسلح یراعم ) هدرب هدعب یدلوا رظان
 هدنرلخ را ۱۲ 12 ردشلوا سیر (هدازعش) لیوحتاب هکلربدم تراظن ءرکص

 ( یدنتا ماسح ) ( یدنفا رهاط ) ( كب تعصع ) هدعب ( یدنفا قشادبع )
 نیلعلراد هدمب بولاق هدنس هدهع ( یدنفا لاک ) تیردم ردرلشلوا سیر

 یدیشلدالیوحت هتراظن ندنسحیبامضنا ید كنتراظن هیلدع فراعم هلبداجا
 ۰ یدلوا یرظان هموع بناکم ( یدنفا هّلاربخ ) هد ۰

 ( هعوع فراعم ) قرماوا دودم» ندالکو و هعفد كليا هدننابمش ۳

 .یذاج ۷۸ یدلداوفا یتراظنبناکم قرلوا رظان (اشاب یعاس) هلباداشک ین راشن
 ىدا هوالع ید a عوق ) ) بولوا ( یدنفا لاک ) هدنرخالا

 هاا راغ اشر (اشا سرون) هدبحر ( اشاب لضاف ) هدنلوالایذاج 4

 اینا( یدنفا لاک ) هدهدعقلایذ اینا( اغا سرون ) هدنلاوش ۸۱ ( اشا مهدا )

 هدنیحر ۸۸ (اشا توفص ) هد هدمقلایذ ( كب یخ ) هدنرخالامسر 6

 قیفو دجا ) هدنلوالاممر ۸٩ ( اشاپ شیورد ) ءدلاوش اتا ( اعا لاک )

 (ا2« تدوح) هدنرفص ۸٩ ًاعبار ( ادا لاک ) هدنلاوش ۸٩ (یرلتر تح یدنفا

 هدنل والایذاج ٩۲ ( اشابیفراع ) هدهعایذ اننا (اشاب توفص ) هدنرفص ۱

 هدنرخالامسر ٩۳ اا ( اشا توقع ) هد هجا یذ اینا ( اشا تدوح )

 هاش فسوب) هدناضهر ال" (اشاب تدوح) نوک یجنزوقط ًاسماخ ( انا لاک )
 (دنمرحم ٩9 (اشاپ لاک ) هدلاوش ( یرلترمة > یدنفا فینم) هدنهرخ 6

 اینا ( یدنفا فینم ) هدرخالاعسسر (ااپیهص ) هدهاموا اینا ( اشاپ قیفو )
 ؛یدلروم ناسحا ترازو هدعب بواوا رظاع
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 هدنسدایذ ( تب یردق ) هدننامش ( امان دمناد) ةع ( رور ۱
 (اشاب توفص ) هدنبحر ۹6 الا ( اغا رورس ) هدنهرخ ٩۳ ( اشا تلاح )

 (یدنفا ردنانکلع ) هدنرخالایذاج ٩۵ ( یدتفا سناخوا ) هدندمزآ

 هد ٩٩ ( یدنفا ی ےھف نسح ) هدنسەدقلایذ tl) ٩ اوص ) هددعطایذ

 تراح هد ۰۶ )ا یدهز ) دبد ا یو ۱۳۰۲ ( یدنفا فئار )

 هبهبلام یهرادا نداعو نامروا بولیدا دخوو بلق .یراتراظن هعفاو

 ۱. ردشقآ
 هاا ةبعش

 یتراظن هموم فداعم

 تطلارادوثیدطخارادتولوا صحت هراهسردم لف تفرق ملا

 هساصت ره هضایر مولع قحنآ یدیشیشب تاوذ ناقتع ندرلاروا هلفلوا یخد
 هدلئاوا نداروا ندنسفلوا دع موئشم كنءزناسو هناخدصر هدهننارنا تلود

 اش هنخدصر یتحو راشءامهدا تمدخ همهلو رشت ردقوا نوضایر نالک
 مولعندببسوس یدنا راشلءا لاصحسا هدعاسم هنده یردلوا تام نکروئلوا
 . نارا بوطا زت ید تفرخو تەل ندان ردن هلوک ندئوک كنهضایر

 هرهم زهیدلوا شعشیلاچ هنسیقرتو شمروتک هدنزاناحوقف اوزواو ناتسبیعو -
 بایتساتردن هحهرناسو باسحو هسدنه ندنرامامردشت درک اشیخد ناهح

 هدناسیردنو هنلاخدا گنهسطو هضایر مولع نداوزوا هلسفوخ یسالبتساو

 بودبا سم جایتحا هنلوبق يک ی ءدقناس كنکحو هسدنهو ایفارفجو باس
 یک بطو هضایرو باسحو هسدنهو افارغعنو جرات كن هیقرش یالع هدفاس

 نان آ هنیرایلسوه یضیرءتفدهو نایب هلقارشوقو قالا راباتک نوجما نونف
 لضم هدءرص ینحهنلوا لسوت ههمزال بایسا نوجا رف ةظفاح وشراق هعسقرب
 هسراب هلبا اوروا هکنوح یدیشعروک موزل هشدوحو یخد تكنهف 3

 یوزل كتعاط نف هدنلوصح تقلا هزان ر هرکص ندنمانعا ترافتس ته

 یک هبمولطو هناخریخو هلیعبط بتک شم قره هعبطم بولیمالک [
 ناخملسناطاس هدهسیا شانوک ود هاوو زار هلنفرصرلته هننرزوآ تادحوم

 شهالشبلاچ ًادح نوجا تاحالصا نالوا یجاشحلا كناتز ردق هنر تصع ثلاث
 ۰ ید



 بس ۳۰ سد

 یتراظت هعفا روما

 یرطانمضا e لعایسا یئامکح ) هدترخاوا ۷-۶
 ویلوا جاق هتماقم ( ییراظن تعارز ) ندا لکشت مدقا ندنوب هک یدشلوا

 ییملح هعفان )قجنآ بوشل رب هلا تراحم ترا ظنوب هدنلوالامسر ۱۲۰۵ یدا

 ۳ وا وغل هلا تراظنوب ی ردم هصاخ ةا یدیشما هظفاغیما كنراظتوب

 دنسدححاید ۹ یدلوا شا عسوت اهذ یسهرادكنراظت تراح هرک وب

 د یدلریو هب(اشاب مهدا ) قرهلرنآ ندنراجت (قنابو ۰ فرامعو ۰ هعفا )
 ردق هتفهرب هدنرفص ۱۲۸۳ ردشعشرب رارکت هشب تراظن هدنرخا هنسوا
 ۱۲۸۶ یدلیا داحا هدنسهتفه هدهسیدارا ( هضا ) هلتراظن ( اشا لیخ )
 2 و الا هسراپ قرهلربآ ) هقنابو هعغات روما ) ەدنسەدەقلاىذ یسهنس

 هدنرح ۱۲۸۵ یدلرو [۱] هب ( ىدذفا نوطافا ) یرظا هاخفارغلتو

 (اشاب یدشر هداز یناورش ) هدناوالامسر ۸۸ یدلوا [۲] ( اشا دواد )

 ردشلریدشلرب هل راحت هدرخالایذاج اما (اشا.مهدا ) E تولوا

 قره ربآ(ددفا) هدنرخالامسر ۸٩ ردشلدبا انا یسم راد هاش راذتسم قحاآ

 هدنمرخ۹۰ انا ( اا لیعابسا ) دو ۸٩ یدلات هد ( اب مهدا )
 اضم را اهایناک ) ءدن والایذاج ( اشابراتخم) هدنلوالامسر ( اش , دشار )

 دنلوالایذاج ٩۳ اا (اشاب مهدا ) هد هجطایذ اتا ( اشاب لعاتا)

 دنلوب لاس لیخرت قردلوا یربدم هتسوبو فارغلت « یدنفا نوطاغا [۱]
 نالوالوخدقح هصاخسلحم ندرلناتسرح هعفد كليا یدنلوالیعت هت راظنوب

 3 یدتک هترخآ هدسراب یدبهلوا لئان هفمروطوا بولک هنادنسم نک گل ردوت

 بناک بودا روهظ ندهحراخ بولوا ثكلوتف « اشا دواد ء [ ۳ ]

 اس لح ترازو هم راب هدیرخاوا ۷ ءرکص و یردع فارغلتو

 ۱۲۸۸ قرهوا یرظان همفا هنر ( یدنفا نوطاءا ) یدلوا یفرصت»

 ؟رکصتدمر یدنلا یسهبر بولیروک یسهبساحمهجرلاوب رو یدلدا لزع
 الرک دو هکردراو ( اشا یرصنوقنارف ) هدر . یدلوا توف هداب وروا

 ا دواد یددشملوا قا یل راج "یواعد بوریک هبهبح راځ نکیا ندنرامدآ

 دارو درو هم چاف ر یدلوا قرصتم نانل لح هد ۸۸ هراز و هنتر

 3 ۰ یدلوا توف
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 (اشاب دجلماک ) ءدنلوالایذاج 9۶ ( اعا اضر) هدبحر ردشلرو هی(یدن
 ءرادا ةلکو (یدنفا یرونا) هدننرومام نیتکلع یدلوا ( اشابناملس ) هدبح
 بلق یی راظن هعفا تولوا ) اشاب لاا مکح ) هدناوالا مرا ۱۳۸۶ یدلب

 لماکفسو) هدنسدعسایذ ۸ ) ادا تزع) هدنسهعحا ید ۱۲۰۷ یدلد

(tsیدلوا (اشاب قءا ) هدنیحر اما (اعا یمف) ءدناوالایذاج 0  

 فسو) هدد ایذ هلیتدوع یدلوا لکو ( كب مولظم) .دنکیدتک هاپورر
 لبءاسا) هدنلوالامسر ۷۳ ( اشاب ینوفص ) هدنلوالامبر ۷۱ اتات (اشاپ لم

 بول وا( انا مدن دوع) هدنمرم ۷۵ (اشاب بلاغ یلع) هدشناضمر ۷ ( اش

 هدنم رحم ۷۸ ,ll) مهدا ) هدناوالا یذاج ۷۰ یدلوا لیکو ( یدنفا فراع

 ( اشا توفص) هدنسهحایذ (اشاب مهدا) هدننابش ۷۹ ( یدتقآ توفص
 زدن کاک ( اشاپ لملخ ) هدنرفص ۸۳ الات )اا مهدا ) ہدنلاوش ۸۱ اب
 مهدا) هدنرخالایذاج ۸۸ ( اشاب یلوبق ) هدنسهدعقلایذ ۸4 ( اشاپ توقص

 (امابیلوبق) هدنرخالایذاج ٩۱ (اشاب دوم ) هدنرخالاممر ٩ بار )

 ( كب هّلادعس ) هدنرخالامسر ٩۳ انا ( اشاپ دوم ) هدنناضمر ٩۱۷ اب
 (اشا تااح)هدعبابنات ( اشاب اضر ) هدنناضمر اثاث ( اشاپ دو ) هدنلوالایذا

 هدنمرخ ٩۵ (۲۲] یدنفا فش ) هدنحر ( یدنفا شناخوا ) هدنمرحم ٩
 (یدنفا دعس ) هدنسهتایذ l2l) رورس) هدنیحر اتنا ) یدنفا سنا ول

 هدنیحر ٩۷ ( اشا یردق ) هدنسهدعقلا یذ ٩٩ ( اشاپ تدوح ) هرکص هتفه

 ۲] (اشاب قح) ۱ ەدە اید هد عز (اشا یصص)هدهدعقلایذ یدشل ر هلاکو ش

 ندلالالح دوم ) هدنسهحایذ ۱۳۰۳ ردشلوا (اشا فار) هدعب بول

 ءرکصو (۱2نیسحقبفوت ) هدمب قرهلوا (اشاب ینهذ) رارکت هدندمزآ و (4
 ۰ ردراشلوا ابنا" (اشاپینهذ) هدنناضهر۱۳۱5 ( اغا ندلالالحدوحم ) رار

 بولوا یدنفا عفا یتفم یردب ردیاتنیع «اشاب رهاط دمع فیه » []
 اع یراق هلن لوا میرم یر ترا

 یرظا تراحت هعفدرو فراعم هعفد چوا یریفس نارهط « یسر فرا
 ردانخآ هدبنحا ةنسلا نونف ۰ ردرلشل

 هرشط وندنلود یاروش ردمود# اشا روابیلع یلصوم « اشا قح د [۲]
 زاح هسور هدعبو یرظا ترا « رکص وااو نیو

 روم نالا براوآ ىا
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 ۱ هداز ضوع هرک کیا ردرالرا یتا د رآ

 ۱۱۹و ( یدنفا یعص خروم ) و ( یدنفا دج ینافوقوم) و ( یدنفا

 یدنفایهاربا ) كحوکو ( یدنفانیسحیماش ) و ( كب اطع ) هداز اشاب رکی
 عهد( بنا( نبا) لی (یدنفا نیما ) یلغوا ( اتا ملس )
 ۱ ۰ ردرلشلوا یتیما هبرآ یخد ( یدنفا

 س دپ رآ هدنرصع « یراترضح ثلا لس ناطلس د

 د ۲۰۹ ( یدنفا بتار ) ( یدنفا ماص ) هداز یجەھک هلا لیوحت هنتراظن

 (یدنفا عسار) هد۲۱۳ (یدنفا دجا یزع) هد ۲۱۰ (یدنفا مهاربا یجاح )

 | یدنفا نطصم) رادرهم هد ۲۲۱ ( یدنفا دمحم دیس ) ( یدنفا باح )

 دلو ایم هدنسموب ( كب نیما دع ) ( یدنفا ینطصم) ماما ( یدنقا شع)
 دما شلو دوحو یاما دیرا هش هلا وغ هد ثدح تراظنوب هدعب

 کرک هسیا ردق هنګر را ۲۲۹ هتشيا ردشاربداوب اقن امم یتراظن هرخذ

 ایع بیسن ) ( انا لیعاسا ) لساویس ( یدنفا ینطصم یلماک ) ( افا ناع)
 | یدنفا بیرا) هد ۲۴٩ (اغارکبوا) ( یدنفا فراع ) هداز نافرع ( یدنفا
 یدنفا فرا ) كحوک هد ۲۳۱ و ( یدنفا فسوب ظفاح ) هرک کیا

 مارا ( یدنفا فسوب یجاح) ( كب تباث دوج ) ( یدنفا دم دیس )
 راظنهریخذ هعفد کیا انعم یخد (یندنفا باج ) قرهنل و هدنراشیا هریخذو
 از نافرع) بودا لکشت (ینراظن هریخذ ًامسر) هد٩۱۳ یدباشلآ یتاونع
 ادب( یدنفا اضر ىلع ) هد ۲۳ ( یدنفا دجافراع) .ردشلوا (یدنفافرام
 ۳ اح ) هد ۲ (یدشفا یداه ) ( اغا یو یحاح ) ء رکص ( اغا دجا )

 1 ۰ رایدلوا یرظا هربخذ ( اغا دجا

  roeها لکشت ( یراظن تعارزو تراحت ) هدنرخالامسر ۱

 رفص ۷ (اخاب ی ) هدنسهدعقلایذ (اغاپدعس) هنسوا بولوا (اهابتعفر

 ) :سهدعتلایذ هتسوا ( یدنفا مراص ) هدنرخالمسر اینا ( اشاب دیعس
 اب نیسح) لعوا بوليرو  (كب رهاط ) هنن هد۱۲۵۸ ردشلوا (كب رهاط)

 (یدنف راص) هدنرفص ۲ اسان( ا لیلخ )هدننابمش ۱۳۹۱ ردشغلو و 1 1

 شلوا (اشافراع) هلرتادحا تراظنرب هجمربا هلدمان (تعارز) بولوا ۱ ۳ 3

 کوا 2 ع او دن وا وک ج © الخ ےک ھالا: دامن



3 ۸۲۷ = 

 اشا( تدوج) هلیناونع (تساب ا هدنلاصفنا ندالاو ا ماکحا|

 ا ) هدنمرحم ۸۷ یدلرو یاونع (تراظن) هدعب یدیشملو| ضرر
 ( اغا یدشر هداز یناورش ) «دنوالامسر ۸ ) اشاب مهدا ) هرکص ءام ی

 فسوب) هدنسهج|یذ ابن (اشابلضاف) هدننامش ( اغاپیدشر ج رتم ) هدنیع
 (اشا دشروخ ) «دبحر ( اشا توفص ) هدناوالایذاج ۸٩ ( اغا ل

 هدنسهدعقلایذ ( اشا فراع ) هدنمرحم ٩۲ (اشاب فک اع ) هدنمرحم

 هدنلوالایذاج اما ( اشا توفص ) هدنرخالمسر ٩۳ ابناث (اشاب تدوج

 (اشابیصاع) هدنمرخ ۹۶ ۵" ( اغا تدوج ) هدنناضر ( اشاب فیرشلیلخ
 هدنرخالاعسر ایا (اشاهدیشروخ) .دنمرحم ٩۰ اتا ( انا توفص ) هدشناب

 ( اشا دیعس ) هدنس هتفه الا (اشاب دشروخ ) هدخاضمر ( شاپ دوج

 ۳۰۲ (اشاپیمهفنسح ) هدنرخاوا ٩۷ ًاببار (ااب تدوج) هدنسهدمقایذ *
 هدنناضم ر۳۰۷اسماخ (اشاپتدوح) هدنناضمر ۳۰۳(اشاب رورس) هدنسهعح اب

 ۰ ردراشلوا یرظان هیلدع ( یراترضحاهاپ نجرلادنع ) هدعب (ا2ایاضرنیسع
 هينا بش

 نراظن « همفا « تعارز « تراج

 هلن وا یاما « ناصو درآ » یدلوم ثكیاو « هریحذ » یدلوم درلثاونع و ۱

 ( یلج نیدلاریخ ) یتح رویلببهلروک « یتاما هبرآ » هدنلود تیاد هتس
 هد ٩:۱ ید ( یلح ینطصم ) ند رارادرتفد شاب یدا یتیما د رآ هد ۸
 ندشتاما هپرآ ( یلح ورسخ) هد ۹۱۰ یدلوا رادرتفد نکیا ینیما هب

 (كب دجا هدازساطق ) و ( یدنفا یلابهرق ) هد ۹٩۹۲ یدیشلوا دعا

 ( یدنفا نیسح یراص ) هد ۱۰۹۶ و ( یدنفا نسح یعحرت ) هد ۰۵

  رلیدبا ینبما هبرآ ( یدنفا دمع ) یسیلج نت ( یدنفا ناع) هد
 ردشفلوب هدتناماوب هنسنوا ( یدنفا نایلس هداز یجنروغو ) هد ۲

 چوا کیا ( اغا دمحم یکدب ) هد ۱۱٤۸ ( كب هللا ضيف هدازیگح ) هد 4

 ( اغا یدبع دیس ) ( اغا لع ینکی یدب) و (اغا یلع ہداز قجالنم ) «
 دحرلدنس هرک کیا ( اغا یلع رادهنزخ ) و ( یدنفا لبلخ ظفاح ) هنس ی



 هم تب

 هلاهغظووب هما (تابساحم ناود ) هدنرخاوا ۱۳۷۸ یدلدنا حف سلعوب

 یدلوا اقام هد ۱۲۷۹ قزهلوا سر ( یدشفا قیفو ( بواحآ سلع رب

 تولوایشر ( اشاپ لضاف) لکتتناب ایا ( ننازخیلح ) هدنطساوا ۲
 ۰ ردشلدا اغلا هدنمرم ۱۲۸۳ شلدا بسن ( اشایدجع ) هدنلاوش

 بولیچآ تفوم سل رژ زرفم ندالاو سلع همان (تاحالصا) هد ۸

 ( تآ ارحا "یلاع سل ) هد ۱۲۹۲ یدتبا تسایر (۱2 دوم مظعا ردص )

 - مدارک ام ردق هنلاس ۱۲۹۳ ید سلع رب هدنتسلپر ( اهاپ نیما ) هام
 هدنتسایر ( اشاپ ندلاریخ ) همان ینویسیموق ( تاحالصا ) هد ۱۳۹۵ یدئوب
 سناخوآ ) بولیدا ایحا ( تابساع ناودد ) هدمب یدنلوب تقوم سلجم رب
 قفوت ) [۲] ( یدنفا كب یدهز ) [۱] (یمدنفا فک اع یجاح ) ( یدنقا
 ۰ رد ز یرلترضح (اشابیمهفنسح) موبلا ردرلشفنوب هدنتسايركنوب ( اشاپ

 E تلود یاروش
 هلا مسن :کیا یظفل كنهنلدع ماکحایالاو سلحم «دنسهدعقلا ید ۹

 تسایررب هجنربآ ( هیلدع ماکحا ) و شلوا ( تلود یاروش ) الاو سلع

 ۱۲۸۹ (اشاپ قمن ,هدننام ۱۲۸۸ ( اهل, لماک) ردشفلق ذاا سعو
 یجندرد ( اشاپ مدندوجم ) ةدنیحر ۱۳۹۲ اینا ( اشاپ لماک ) هدنلوالایذاج
 (اشاپلماک) هدنلوالامسر اینا (اشام قمان) هدنمرخ ٩۳ ( اشا رورس ) یوک

 (اشا.ت وقص) هدنم رع ٩۵ (اشابیردت) هدنمرع 6 (اناهدا) هدنسهحح|یذ

 هدءدعلایذ ۹2 شا ىلع ۱ هدرحالایذاج ) تا , مصاع) هدرجالامس ر

 ۳۰۲ ( b| و, فک اع) هد ۹4 ابا (اشاب رورس) هدلاوش ٩۷ ( اشاب یفراع )
 هل ونعتاکو تدم رب هدعب ردشلواسییز انا ( اعا یفراع ) ہدتس د |یڏ
 «ردشلواسی ر (اشایدمس) هلتلاصا ًابخا یرەنلوب (اشاپتسفرلیلخ )(ااپدیعس)

 بود كالاوو قلرادرتفد بوس ندا « یدنفافک ام یجاح » (۱)

 ندالاب مولا قرهلوا یراشتسم هبلامو E هدعب و یساضعا تابساح ناوبد

 : رد ییر یسهرباد هلخاد تلود یبروش قرلوا

 كب قیفشیلع ندنسهمنانیاسور تلود یارو « یدنفا كب يدهز » (۲)
 ناود هرکصو اعا بوش  ندتلود یاروش رددفح اشأب فراعو یودحم

 مولاو شاوا الایو یهو تاشاخ ناود تولوا اوا اضعا هد ایساحم

E۳۹ و و ا  



Ao 

 تامظنت “لام سلجم

 هب رگتیع تاعظتو

 » یاروش قحنآ بولوا یسهفیظو كنالاو سلحم هدتنادب « نیتاوق منت
 یسهبعشر مهم هیئوناق داوم بیقعت هدکدلبا رثکت یسهفظو هلبلق هاروا یلاعباب

 یالکو هدنمرم ۱۲۷۱ هرزوا كلبا لانتشا هل هنظوو [رصح «لفلوا
 یدشر) ندهلوزعم  (2Lتعفر)  (llكنالاو ساع هرزوا قلوا ندنساضعا

 ردشلوا سیر (اشاب یلاع) قرهنلوا داشک ( تایظنت "یلاع سلع ) رب هدنقوف
 دوف ) هدننابمش (اهاب یلاع) هدنرخالامسر ( اشا لماک فسوب ) «دنلوالامسر
 یداهدیا تدوع هدشئاوا ۱۳۷۲ (اشاب دم ) هدنسهدعقلایذ ( اشا
 هدنلوالایذاج اینا (اشاب دأوف) هدنمرحم ۱۳۷۶ (اماب یدشر) دنس ایذ

 ) هدنرخالایذاج ۱۲۷ (اشاب یدشر ) .هدنمرحم ۱۳۷۰ انا (اشاپ د
 ) ردشلدیا اغلا ساحمو هدنمرم ۱۳۷۸ بولوا سر ا )12ا ىلع .

 یسادوشزادهماظنو یساروش رادهصاخ هدنس ه : رکسع تیادبكنهلع تا ود

 هدیرکسعرس تراظن تحت هرکسو شما لکشت یراسلحم مرحمو هناخشوطو

  ۱۲۵۹(اشاپ نیما ) (اشاب نایلس ) بولبحآ ( یرکسع یاروش راد ) هد
 ) (شاپ فیرظ ) (اشاب تعفر ) ( انا رم ) ( اشا تفر ) ( اشا یدشر

 ) دمسا)(اشاپ توفس )( شاپ یزون نانع) ( اشاب نوع نیس ) ( اپ قم
 ینطصم) روفصوف (اب نطصم) یتاثب لآ ( شاپ جاس ) (اشاب فرا ) ( اش

 قحمآ یدشلوا سیر درکسع یاصا یک (اشاپ یسح ) ( اغاپ ۱۳۹۳

 دیرکسع تاقیسنت بولیچآ سلجرب هلیمان ( یرکسع تقوم سلجم ) هدنراخ رات
 لوس رب هدنتسایر (اشاپ یدبع ردا ) هدنراخرات ۱۲۹۰ وللثم ینیدنلوا رک دن

 ) نوک نوا شبو ( اشاپ شیورد ) هرکص بولبچآ ( هبرکسع تای سل
 ردشلدا اغلا سلحوب قردلوا سیر ( هاب روای) ۰

 9 ٠ نارغ لاق نا
 هعفد كليا نوعا یناشبتفو ییاحالصا تن هساع نا ەدەلعتلود

  ۹یلاع سلعرب «دنقوفام الاو سلعو هدشودام تایظنت هدنسهجح ا یذ

NASA ها aN uaa Ta ES 



aسس  

 هللدع ماکحا یالاو سلم

 قردلوآ هدبلاع باب یرکیدو هدنوباه نیبام یر هدنمر ۱۲۵۶ سلعو

 » هبلدع ماکحا یالاو سلع « هنسحرب ردشلیا لکشت قرهلوا سا ییا

 ( اغا ورسخ ) هنراتسایر ردشملربو یراما « یلاع باب یاروش » هنسیکیا
 لاو ساع (اشا فر ) هدنلئاوا ۱۲۵۵ رایدلوا رومأم (اشاب دواد) و

 یلوا دنم هدا راجت كناروشو هدنلام باب كنالاو سلخ تواوا یشر

 تسایر هللالزع یسیر ( یلاع بابیادوش ) هرکص ءام ییارب یدلریدتلا ررقت
  «ردشلوامماد تدمر لیوحلاپ هنمان (یسلح هعفا )یم هلاحالاپ هنرظان تراحت

 هدنمرم ۱۲۰۷ (اشاب بیسح ) هالاو سلم هدنرخالاممر ۹

 (اها فژر) هدنرخالایذاج ۱۲۵۸ (اشاپفراع) هدنرخالامسر ( اشاپثاص )

 (اشاپ یعف ) هدنلاوش (اشاب دفان ) هدنمرخ ۵4 (اشا للخ ) در

 ( اشاپ تفر ) هدنناعش ۱۲5۱ ( اشاپ تفآر نایلس ) هدنسهدمقلای دف ۰
 هدنیجر اینا (۱اشالیلخ ) هدنل والایذاج ( اشاپ مراص ) هدنلوالامسر 4

 (اشاب فراع ) هدنرخالایذاج ٩۵ ابن ( ادای تعفر ) هدنناضمر ( اشاپیلام )
 یبتقرق (اشاب دیشر ) «دنلوالامعر 0۸ ( اشا تمفر ) هدنرخالایذاج ٩٦

 هدنرخالایذاج ۷۰ ًاعبار (اشا تعفر) هدننابمش ٩ (اشاپ یلئاآ ینطصم)ینوک
 (اشا قیفش) هدننابمش ( اش لماکفسوب ) هدنلوالامسر ۷۱ ( اشا بکش )

 .زدشلوا (اشاپیوفص) هدنل والاعیر۷۰ ابن (اشاپ لماکر هدنسهدمقلایذ ۳

 « نیناوق بولیربدشلرب الاوو نتازخو تاهظنت سلم هدنمرخ ۸
 كرەلرو هنسهرادا یا سیر رر مسقتلا تاک اع ۰ هلخاد

 شبیرکی بواوا ( اشا لماک ) "لو ردشلرب و ه(ااپدآ وف ( ساير بنر
 هدننابعش اینا (اشایدآوف) هدنبحر ۷۹ ردشلوا سیر ااو ةلاصا هرکص نوک

 ٠ مرقم ) هدنسەخ ىد ۸۱ ًابار ( اشاب لماک ) هدنسهجخایذ ( اهابتوفص )
 اخ ( اشاپلماک) هدنلاوش ( اشاپ دم لسبربق ) .دنمرم ۳ ۲ شا یدشر



 بس ۲۳ بس

 یدشر) هداز یناورش هدنسهدعقلایذ ۱۲۸۳ ( كح ) هدنرفص ۱۲۷۰ انا
 ( كب قفر هدنرحالایذاج (یدنفا د رف ) هدنلوالاعسر AA ) اشا

 ےک ابتاک شاب نواه نيام هد شافو هد ۲ اا ) اشا دنرف ) هدنناضمر

 ۰ یدلدا هرادآ

 (یراترضح اشا دیمس) هدنلاوش ۱۲۹: (اشا یدج ) هدننایش ۱۲۹۳
 هلا سلاو بولوا انا ( اثاب دیعس ) هدنرفص ( اشاب قمان ) هدنمرم 0

 ۰ یدلقارب جراخ هصاخ ةنیزخ تراظن ندالکو هو ۱

 دعس ) هدنسهدعقلایذ ( یدنفایمه نسح ) هدنرخالایذاج ۱۲۹۵ هدمب 1
 بناکشاب انا هد ٩۷ بولوا ( یدنفا كب اضرلع ) هدننامش ٩5 الا ( اشا
 ینئاونعتراظن هل اد ندننلرومأم هصاخ ةنیزخ ( یدنفا بوغا ) هدنرلقدلوا
 ترازو هدعب بولوا ( یدنفا لاق لاقتروپ ) هدننوفو ردشلآ یتلاشابو

 سا کش ی > تن او ییا ن و یی اک یک یونی و ۰ ردشلدا نیست (یدنفا سناخوا نامازقاس ) هدننوف هد ۱۳۱6 ردشلرو

 سداس باب

 بوللواتیّور هدلاعباب هرکصو هدنواه ناود روما ةرادا هدهیلعتلود

 هنسهنزاوم ا وروا قحنآ یدا رولواتیور اصمعونره هلدعمحت الکو تشه

 هشرزوا یسلوا د ودعم نداپوروا زیظعم لود قرهلوالخاد یخد هيلع كوو
 تاوا-مگنهیلدع روماو یسرو هک ندققدت هدحكنهدوحوم تاماظنو نیناوق

 یهعنانداومو یسلشیلاچ دخ هکلم راعاو یسلسا تیر ندنرظن هطقن همت

 لع هنارکفت يک یلدبا هبقرش نونف ةمیمض كنهبرغ نونف و ىسملا یرحت
 یخد كنابوروا تولیروک هدنسهچجرد بوحو یدوحو كنه اد رر ناعم

 هدنروص قباطم هسلام ینیدلوا شمردشا لکشت هرکص ندنرا رات ندع

 تراجتو یلکشت سلع یکیارب هدنقوفام كرانوو یاکشت سلاح هدتلود رتاود
 یک مک خراب از ه ريخ نایظنت كن رلهرباد فراعهو تعارزو هعفات و

 هلا همش چاقرب ید بابو هتشيا ردهرکص زآ یسیضعبو لوا زا ندنسهنس 7

 هل ةبعش ینراطن هبلدع هينا ةبعش هيلاعسلاغ لوا ةهبعش ردبا نایب یرلنوب
 ه ردا هنازایبرلتراظن « فراعم همیار بس یرلتراظنتعارز « همنا «تراحت



e Û.) i f ren 

 هد۱۱۰۲ رولیروک یمسا نیما یحنرب ءدمان (اغا قطصمیعاج) هد ۶

 هد ۱۱۱۰ ( یدنآ هّللافس ) هد ۱۱۰۷ ( یدننا فسوبلک ) لوا رادرتفد

 ردشلوا ( یدنفا هّلادبع ) یثادنرق هد ۱۱۱۲ ( یدقا دمت ) هداز نسع

 هد ۱۱۳6 ( یدنفا ناملس) و ( یدتقا نایع ها ) هدمب ردشلیا رزکت هدعب

 ردراشلوا( یدنقا نایلس) هداز یجتروغوب ( اعا دجنا یلریمزا ) (كب هقادبع )
 هنسپاقرب یخد هدنیصن هبلاث ٌدعفد بولوا ( یدنفا هتلادمسیجاح ) هتسوا هدمب
 هناحرض (اانیسح)یشادنرقو ( اغاقداص ) هداز اغانیما هد ۱۱6٩ ردشمروس

 ( یدنفا للخ ) ( یدنفا دج یصص ) هد۱۱۷۰ ردرلشطا ررکت هدنتناما

 هد۱۱۷۹ (كب لعاسافّئار ) ( یدنفا مهاربا ) یرهشیکی ( یدنفا قدص )

 هد ۱۱۸۹ ( یدتفا ملسیاح) هد ۱۱۸۷ ردشلوا ( كب دمج تنع) یرهش

 هرک کیا ( یدنفا فیظن ) ( یدنفا ینطصم ظفاح یجاح ) (افا ملس یجاح )
 (یدنناددوانرا ) (یدنفا دمحم یلح ) هدعب ( كب دم تزع) یللوبنارفغز

 رکبونا) هد ۱۲۱5 ( یدنفا رک اش ) هد ۱۲۱۳ ( كى تفع ینطصم ) هد ۵

 هد۱۲۲۹ (یدنفا مراص) هد ۱۲۲۷ هدمب ( یدنفا رک اش ) هد ۱۲۲۳ ( یدنف

 هَلءاطع) هد ۱۲۳۰ ( یدنفاهلاریخ جالا ) هد ۱۲۳۶ (كن یخیف نج رلادبع

 ( یدنا دچا یصولخ ) هد ۹ ( یدشآ فسو یجاح ( ) یدنفا دچ

 (یدنفا دفا) هد ۱۲2۶ ( یدنفا اضر یلع ) هد ۱۲۶۲ (یدنفادعسا) هد ۰

 هدعب بولوا ( یدنفا اضر یلع) هد ۱۲٣۹٣ ( یدتفا دجا یجاح ) هد ۵
 لکتت « یلرادرتفد هصاع هناح رض» ادع ندالکو هاساونع كلوا قش رادربفد

 هل رازو(یدنفابیسح) هدنناضهر ۱۲۵۱ و شلر و یمهاب ریشم هرکصوشع

 ۰ ردشلوا یرظا هصاخ ةنيزخ

 ( یدنفا رویز ) هد هلا یذ ( اشا بیجن یل ) هدنرخالامیر ۵
 ( اشاپ قیفش ) ہدنلوالامیبر ۱۲۹5 ( كب رهاط ) هدنرخالاعبر ۸

 انا ( اشا بیسخ ) هد ۱۳۷۰ اا ( یدنفا روز ) هدنسهایذ ۸
 ((یدننا اضر ) هدنسهج|یذ ۱۲۷۹ ( اشاب راتخم ) هدنرخالامسر ۷۲
 هد والایذاج ( كىم ولظم)هدنم رع ۱۲۷۸ انا (اشاب بیسح) ءدنلاوش ۸
 (اشا نیمایجاح) هدحر ۱۳۷۹ ( اش ىلع دجم) «دهحخایذ ( كب نیمایجاح

GET TT i"۳ ۷ ۱ ۳ 3 را 0 ۳  



 نا

 ۱۳۰۵ هلتمدخ نسحیاضا هدهرتاسو ناتسرافلب و یموع "یعدمو اضعا با زی

 ردیس«ر ینوسیموق نیرحاهم مولا ردشلوا یسیلاو كينالس هدعبو یرظاب

A — 
 هدنل والا مس دین (اهابدیش روخ) هدنرفص ٩۰ ( اشابتد وح ) هدنسه اید

 هبا فراعم هدنمرح ٩۰ الا (اشاب تدوج ) هدناو ٩6 ابا (اشاب لاک )
 هدنسهدمقلایذ ٩٩ ( یدنفا ملا دبع) هدرخالامسر امت )ا یھ ) نارب

 .(اشاب فظن ( هدنلاوش 1k) لماک) هدن رخ الایذاج ¥4 1 ( اش یه )

 (اشا لماک ) هنسوا -(اشاب معاع ) هدنمرم ٩ بار ( اشاب یهص ) هد ۸

 وو دنح ا یدنفا ینهذ ) دنس ایڈ ۲ ۳
 1 . یذاج ۷ ,ûl) یرو ینطصم هدبرحالاعسر لو ۳ ( اشاب چ

 e ۹ ( اش یهذ]) هدنناضمر [۱] ( اشاپ اطر نسح ) هدنلوالا

 ا یراترضح ( اب بلاغ هللادىع ) هدنمرم ۱۳۱۲ ردشلوا یرظات

 هما ات ةبمش

 یرل رظابو نیما ۵ صام ةناخ رض

 یرظان هصاخ هننزخ مولا
 : كووکو درواو شاب بولروک یتناما هن اش ص ردق هح رات زو ك

 e 3 ردوا یشدا روما ءرادا هلسهطساو كرلرادرتفد

 یعی شلئارب هدلاحرب دعاقتم یخد رادرتفد كجوکو هتروا يک ینیدقلاف ارزو

 متروی هلغلوا شلوا صالخ ندتاقر رارادرتفد شاب هح وتلاپ هنامدق

 توجو a كتءرباد 3 هحرآ نوجا نواه نام ةباسح لاسو

 at طم بولوا صوصخ هلو اه صاوخو تاشاعموب ردن ها 3
 هماوب د بصانم یخد یسکیا ك رەلىدىأ نیعتنیمارب سدقه اکو ناھ ید نوا

 وامر هدننروصنواعمهننرها هناحشرض یرایرهشفرصمو شمرک هشدادعا

 رافدو ینیصوت ندننسح تو رقه واهنوردنایخد هحرلنامزوا تناماو ردشملوأ

 هرکص ندنحرا لکت تیادب یتح ردشلوا یاحیذوف ر انتعم هدنقوفام یتناما

 . * رویلشالک ۲ ندنراباسا یراکدرتسوک قابتشا هتناماو یلاحر ءنعانامزوا
 n « یراترضح اشا نیسح انضر ».(۱)

 دعهنسوا و فاقوا بولوایسلاوهسور هدعب ورب؛زا ه4رازو هدنشب نواكنبحر



۰ ۲ — 
 با یا ةوالع د هصاخ از هدنهر ۶ ) یدنأ زوو

 0۸ ) كب رهام ) هدنرخ الایذاج هو ( یدنفا قوش دج ) هدنیحر هو"
 ۰ ردشلوا ( كب یک ) هدنلوالایذاج

 زا اح .یرملوا قاد هلا ىلع یز ۰
 ( كب قفش ىلع ) هدلاوش ( غاب فراع ) هدنطساوا ٠۲٠١ یداوا رظان

 دودع ندلاحر قجنآ ردشلوا [ ۱ ] ( یدنفا اضر لع) هدنرخالاممر ٩
  هدنلاوش (اشاب دفان ) قرهنلرا دع ندالکو هش هدنلوالامبر "۷, رایدلوا

 هدنس هک |یذ ۷۰ اننا ( یدنفا روز ) هدنلوالایذاج 1۸ ( یدنفا دلاخ )
 بیسح) هدنیحر ۷۶ (اشاب بلاغلع) هدنسهجایذ ۷۳ الا ( اهاپبیسح )
 (یدننااضرلع ) هدنلوالامسر ۷۰ ( اشاپ یتوفص ) هدنبحر ۷۵ ًاعبار ( اشاپ"
 هدنرخالامسر ( كی ) هدنمرم ۷۸ اما ( اشابقفش ) هددهقلایذ اتا

 ( كيقح ) هدنس هجا یذ (یدنفاقیفودجا ) ءدنلوالایذاج (یدنفا زاتم)

 هدشوالایذاج۸۲ ( یدنفادیرف) هدنرخالامسر ایا (اشا قیفش)هدنرفص ۰
 هدنلوالا عير ۳ ( یدشا دع ) هدننابمش ( اشا یدشر هداز ناورش)

 هدنرخالایذاج ۸۵ ( یدنفادیحوت ) هدنسهدمقلایذ ۸۶ ادا ( یدنفادرف)
 (یدننالاک ) .دنلوالایذاج ۸۷ ( اشاب دیشروخ) هدنمرع ۸٩ (كب یدج)

 هللالقنهفراعم هدنیحر ۸۸ هدندوع یدلوا (یدنفافراع ) لاکو هلکقک هنارا

 ۰ ردشلوا رومأم ههرادا هلقل راشتسم (ید دنفاملح) وشلدا ول یتراظنفاقوا

 ۸۹ اا (اشاب ید شر ) هداعالاب هلقلالکو تراظن هدشامشس ۵۹

 زدیمودخم اغا فرش یجاح یدسورب «یرلترضح یدنفا اصرلع » [۱]
 یسر هلام ندقدلوا یتاک نوع نیبامو یسبحوتکم یرکسع بورک هلق

 هصاخهنززخ و فاقوا هرک کیا و یساضعا تلود یاروشو الاوسلحم هحرلهنسو

 ۰"یدشاوا یسر یتوسیموق لاوحا لی” ءرکص ندقدلوا یرظا

 یرکسعهجراهتس بوشش ندبرکسعرس باب یخد ) یدنفاجتس) یردارب

 یرظا ینیدنص دعا یرکسعرسباب هرکص ندقدلوا یراشتسو ی.یحوتکم
 ۱۳۷۰ یا دراو یراترهش هحرعشو تاتک یدلوا دعاقتم هدعبو

 یرکی كمر ۱۳۰۳ یردار یدشا دخا ىدە رالاب هدنحوا نم رحم

 ا او ۰ یدلس هلوا ق فر هد هسروا هدنشب
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 یجاح ) ۰ ردرلندبا رابتشا هدکلیکرک ( كب رهاط ) ( افا نایع) انا نسج )
 هزکسندقدلوا یکرک ید ( كب دجا عاص) ( كب رات ) ( یدنفا ماسح
 هدکدتا دز یادراو هنری هداعلاقوف قرءلوا یک رک (اشاپ یاک) هد ۹

 قردلوا یصعشو شفلوا ثادخا یتناما تاموسررب هلداحتا تاموسر ٌةفاک
 قر هتناماو هتشيا ۰ ردشلیدنلوب هدصاخسلعو هدنسهرص الو ؛یرایشمب
 (اشا قداصا) هلتامفدو ( اشاپ قیفو ) ( اشا صاغ دعسا ) ( اشاب ییاک) هعفد
 فار)هدننافو ( یدنفابیدا ) هحرلهنس (اشاپ یربص) (اشاببلاغ) (اشاپفسو

 ردشادابصن (اشاپفیط) هد ۱۳۱ هو [۲]:اشاپیمهغ نسح )هنسنک([۱] اشا
 1 هنا هبعش

 یراظن نوامه فاقوا

 هراس فاقواو هنرلاغا هش رشلاةداعسلاراد یناقوا نیش رشنیمرح هدلثاوا

 یرابناکفقوو هحخانزور اقوا ماظعنیطالس هماع لاصم برلوا داع هرلبلوت»

 النا نان تود هدنحش را ۱۲۶۳ قحنا ید رونلوا تیور هدنرلهطوا

 چم هنیرابلوتم فاقوا نوهلوصح تبطوبضمرب هجنوباغ فاقوا هدنعورش
 ( فافوا ) ر هرزوا كماتا هلخادم هتفاقوا ماظع نیطالتو نیمرحو قلوا
 (یدنفا رهاط) هد ۵ ( یدنفافسویجاح) ادا ردشلریدتا لکشت یراظن

 ودرلغلوا رظاب ) یدنفاتیسح ) هدننابعش 0۰ ) یدنفا دعس یجاح ) هد ۷

e7هو ابیلازادنوتیسب هدعل و شلدا هلاحا هر دغ یدیاقوا نفر  

 "القتسم ( یدنفا مهدایاح ) هلمشادحا تراظنرب قردل ربآ ندشراظن یرلاغا

 ازا یرظا فاقوا ( یدفا ینوفص ) هدنناضمر ۵۲ هدعب ردشلوا رظا

 دنا والامر ۳ ردشفلوا هسحوت ةوالع یئراظن فاقوا نمرح هرکص

[jبوشش ندلف ردلعوا تاکو لع یا ع «اشاپ دحج فار»  

 بول وایما تاموسرو یرظادعفا هدعب یدنلوهدنغلفرصتم هرىشط تدمییخ

 ۰ یدلروہ ناسحا ءدنر نوا كنمرع ۱۳۰۳ ییرازو ردسیلاو بلح موبلا

[Yjیساضعا همکح ترا ندا هجرت ردیلمو طاب « اشا , یماف نسحد : 

 ۱ هلدعودعفا و هصاخ هنیزح RE ی دت! یلاکو ا بولوا ٠ ی

 ترازو رولو فک تام ناود مولا یدلوا یسا تاموسر یراظن

 ۰ یدلروبب تیانع ۱۳۹۹



 ۳ ي
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 (۲۱] یدنفا سر )لا (اشاب یک ) هدنهرح ۵۵ الا ( اعا فسو )
 هد ۸ (اشا یھ ) هد رخحالایذاج ۷ ) یدنفا بیدا ( هدنسهدعقلا ید

 ( كب ريتمدجا ) هدعب اینا ( اشاب یهص ) هنسوا ( [۲]اشاب نیسح یتیفوت )
 هد ۱۳۰۱ انا ( اشاب دجارینم ) هدنوک ییارب (كب دج رینم ) هدنمرخ ۹

 هد۱۳۰۳ ( اشاپ بوغا ( یدنفا بیدا) هدنسهحایذ ۱۳۰۲ ( یدنفا یتهذ )
 ([۳] اش نیدلالالحد وع) هد۱۳۰۵ انا (اشابیده ز) هد ۱۳۰۶ (اشاب ینهذ)

 . . ترازو هدعب ( |] یدنفافظن) هدنلئاوانابعش ۱۳۰۸ ( اا بوغا ) هنسوا

 ( اشا فیظن) هش هرکصهام چافرب یدلوا (یدنفا یرتص) هد ۷۲ ردشلرو

 ۰ ردشلوا (یدنفاداش ردج |)هدنرخ الامس ر ۱۳۱۳ (اشاب نیسح قیفو )هد ۱۳۱۵و

 یتاما تاموسر ۱

 دناهحوت یک هنناود بصانم قردلوا دوحوم اعدق هدهللع تلود رو

 هدنراخرات كس تح یدا رولیر و هرا-لوا یسهکلم هدنقوا قرهلوا منا

 °111 ردراشا ترهش تیک ی رانا لزک یک« شواح دج » شزاچ ىلع

 (اغا لديعاسا) هرکص نددنخنرا ۱۲۰۰ و (اغا قعما) یخد هدنرخناوآ

 زاشتسم و یجهبساحم بوشش :ندهلام رد رشیراترمضح « اشاپیدهز »[۱]
 ناسحاهدن زکسیرکب كتل والامر ۱۳۰۶ یترازو یدلوا یرظانهیلامهلتاعفدو

 ۹ رد رظاب فراعم موبلا یدلروس

 روهشم لا ششي ندنبتکم یجموط ردیلندو «اشاپ نیسح قفوت » [۲]
 مولا یدلوا یریفس نوتغیشاو هحرلدنس قرلوا قیرفو اوا ردضایر,

 یدلروس ناسحا ترازو هدشاضمر ۰ را رم نویسم هدیه تامدحب

 ۱ . ردشلوا یرظان هعفانو یرظان هلام هعفد کیا
 بولوا ندندافحا اشاب ىلع لیروج « اشاب نیدلالالح دو » [۳]

 یدنفا بتاک شاب بوشش ندالاو سلح ردمودم یدنفا زبزع یجهبساح

 هدول و یسر یھت نایظنت تل ود یاروش هحرلدنسو یراشتسم هاحادو

 كنسهح اید ۱۳۹۸ یرازو یدلواییلاودرکو هسور هرکصو یرظانهلام
 هدنناضمر ۱۳۱۹ نکیا یرظات تراحنو هعفان) یدو ناجا هدنسکیایرکت

 ۰( ردشلدا نفد هتسهبکت یدنفا ىح هدشاطکشبو شلبا لاحترا

 هد۱۳۰۳ یرسیموق هیموع نوبدو یسیجهبساحم هلام « اشا فیظن » ]٤[
 ۰ ردشلوا یرظان هلام هد ۱۳۰۸ هدعب یراشتسم هبلام



۸۱۷ — 
 ۱۲۹۳ اا" ( اهاپ ذنان ) هدننابعش ۱۲٩۱ ( اشاپیوفص ) هدنمرخ ۷

 هدنل والا یذاج Lal) تعفر ) هدنلوالا سر ۶ ) اشاب مراص ) هدنل والامر

 (اشاپ دفان ) هدناضمر ( یدنفا یتسح ) هدنلوالامسر ۵ ۲ ( اهاب دفان )

 تا اشا ذفان) هدنلاوش ٩۷ ( یدشنا دلاخ دم ) هدنیحر 7 اعبار

 بنات (اشاب یتوفص ) هدنمرم ۱۲۷۰ (اشاب دجا راتع ) هدنسهس|یذ ۸
 ۱۲۷۳ امن ( اشاب راتخم ) ہدنابعش (اشاب قیفش ىلع ) هدنلوالامس بر ۷۱

 .هدناضمر ۷۶ (اشاب بیسح ) هده ایذ ۷۳ ۱ ( اشاب یتوفص ) هد رخالاعیر

 رام ) هدهجایذ ۷۹ انا ( اشاب بیسح ) هدیحر ۷۵ امبار ( اشاب یتوفص )
 ترازو هدنابمش بولوا ([۱] یدنفادعقیفوت) هدنرخالایذاج ۷۷ اكا (اغاب

 ( یدنفا دغ ) هدنسهعسایذ ( یدنفا زاتم ) هدرخالا مسر ۱۲۷۸ یداریو
 اک ) هدنلاوش ۰ ( اا لضاف) ءدنحر ( اثاپ سرو ) هدنرفص ۹

 (اشا یدشر هداز یناورش ) هدنناش ۸۲ (اشاد دیشروخ ) هدننابعش ۸۱ (اشا

 (اابیدشر) هدنلاوش اینا ( اهاپلناف) هدنمرحم ۸۷ ( اشاب قداس) هد ۱۳۸۹ ۰

 (كب فسو)هدنناضمر(اثابقداص) هدنیحر (اشابیدج) ءدنوالاعسر ۸۸ اینا

 دنر خالا یذاج (اشاب نیما یلاترف)هدنل وال مس ره + ([۲ ]ك بلاغ)هدنس هج | یذ
 انا (اشاپیدج) هدنرفص 4۰ الا (اذاب یدشر ) هدنسهعا|یذ (اشاپ قداص)
 هدنمرم ۹2( اشا بلاغ ) هدنلوالا عبر ۳ اا (كىفسوب) هدنهرح ۱۳۹۱

 تادراو بوش ندهبلام ( هداز یجشاط ) اشاپ دج قیفوت ¥

 رزو هدنشب كنلاوش ۱۲۷۷ یرظال هلام هلقلالاب E نکی یسحهبیسا#

 یردنص دعاش مدقا هنس دنح قرهنلوپ هدکلللاو تدعزا لزعلادس یدلوا -

 ۰ یدلوا یرظاب

  » [YJهدمب و یجهبساحم بوش ندهملام رد رهش « اشاب بلاق هللادبع ۱

 ییمارهشو یرظا هسلامو ینیما تاموسر هلتافدو یی رو یراشتسم هبلام

 یرازو بولوا یسیلاو كبنالسو نوزیرطو هسورو یرظان هناخرتفدو
 ۰ یدلیا ذغا هدنحوانوا كن رخ الاممر ۱۳۹۳
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 بس و تس
 ( یدنفآ نیما لس هداژ شواح هجر ( كب نیما دج ( هدنلوالا حبر ۳۳۳

 را. دل وا رادرتفد ( یدنفانیسحم) هدنابع ) یدنفا ) هدنلوالامسر ۳۳۳

 (كب نیما دجع) هدنرفص ۲۲۲ ( یدنفا هللادعس ) هدنحورخ ودرا قلاراوب

 هدنلوالامهر ۲۲۳ بولوا باکر رادرتفد ( یدنفاهاک آ فسو) هد والامر

 ۰ یدشلوبعوقو ییسط لاصقنا

 هد۲۲۷ (كیسح) هدنلوالایذاج ۲۲۹ (یدنفا بغار ) هدنلاوش ۳
 هدقدقح نوه یودرا هد ۲۲ :رایدلوا لوا یش رادرتفد ( كن فور )

 (یدنفا نطصم ماما ) ۲۲۷ (كىفۇر) هدنل والایذاجج ۰ ( یدنفامراص )

 هد ۲۲٩ ردرلشلوا رادرتفد هنوباه باکر ( یدنفا یا دمع دیس ) هد ۷۸
 ینطصمماما)هدنرخ الاعسر ۳۰ ردشلاق هدقارادرتفد ( كب فور) هدکدلک ودرا

 هدنحر ۱۳۳ ( یدنفا رهظم) ۲۳۲ ( یدشنا دعس یجاح ) هدعب ( یدنفا

 هدنسهدمقلایذ۳۷ ( یدنفا فس وب جال ا) هدنلوالامسر ۲۳۷ (یدنفاهّلاءاطع )

 هدنلاوش ۲۶۰ ( یدنفا دعا ) هدنلوالامسر ۲۳۸ ( یدنفا یربص ینطصم )

 ( یدنفا دچا فراع ) هدعب (یدنفا مهدا یجاح ) هد ۲۲ ( یدنفا رهاط )

 لع) هر هلغلوا یرادرتفد باکر هد 4 اا ( یدنفا دعسا ) هد ۳

 ہدلوالا مسیر ( كب دماح ) هد ۲:۵ اینا (یدنفا رهاط ) هدلاوش ( كب بیجت

 هدنوناهباکر هد ۶۷ رادرتفد امنا ( تب بیم لع ) هد 7 ( یدنفا قداص )

 (یدنفا دجا فراع ) هد 1۸ ( یدنفا رهاط ) هنسودرا رصم هد 4۷ یدلاق

 هد. ۱۲6۰ ( كب بیج لع) یدلوا لصفنم ییبط هدیحر رایدلوا رادرتفد

 (یدننا دفان نجرلادسبع ) هلا ثادحا یناونع ینلرادرتفد ءهروصنمو لع

 . ردشلسا ثادحا ( یراظن هبلام ) هدنسهسطایذ ۵۳ یدلوا

 یراظن هام روما

 هلب ماسقنا هب ییایراظن هلام هدنلنع ( اا دفای) هدنل والایذاج ۰

 یباح بئاص)و ثادحا یراقلرادرتفد «هرماع ةننزخ »و « تاعطاقم ةننزخ »

 رارکت هئاصطاقم نخ هدبحر رلیدلدا نیبعت هراقل رادرتفدوب ( رایدنفا مهدا
 هب (اشابئاص) هدنلئاوا ۱۲۰۷ كره ریدشل رب یسکیا هدعب بود« ین راظن هیلام»

 ۰ یدلدبا دیک ات یناونع « ییلرظان هلامدو یدنلوا ناسحا
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 اشا یمار) ہدناوالایذاج ۷۶ اا (یدنفا دجا) هدنسهعکا یذ ۷۳ ( یدنفا
 قا ر( هدست ۷۰ ( یدنفا یدیع یجاح ) هدنامش ) كب یفطصم هداز

 (یدنفا د ینو ع ) هدنرفص ۷۸ ( یدنفا فثاک ) هدننحر ۷۷ ( یدنفا دج

 رع هداز فطاع ) هدر خالایذاج ۸۲ ابن ( یدنفا مراص ) هدنمرخ ۱۸۰
 یدننآ یعیعصع ) هدنناضهر ۸۳ ( یدنفا یظقح هاربا ) هدلاوش ( یدنفا

 (یدنفا دع شل ورد ) هدنسهدعقلایذ ( یدنفا لیءاسا :یځاح ) هدلرفص ۵

 فطاعنایدنفا رع ) هد ۸۳ (یدنفا مهاربایاح) هدنجورخ ید یا
 هدنلوصو ودرا ردرلشلوا یرادرتفد باکر ( یدنفا نامءییرهشیکی ) هد ۷

 هدشرح ۸٩ اما ( یدنفا شیورد ) هدنوکر رکو اسب ( یدا زع)

 ینطصمدیس ) هد ۱۱۹۱۰( یدنفا نسح یکیب ) هد ۱۱۹۰ ( یدنفا یئاجر )
 (یدنفا هللا ضف ( هد ٩ اا ) یدنفانشج) هدنلوالاعیر ۱۱۹۵ ( ۍدنفا

 ( یدنفا یضیف ناما ) هدنبحر ۹٩ ( يدنفا فظن ) «دنلوالایذاچ ٩

  نسعن) هدنااوش ( یدنقا لیعامما) هد۱۲۰۰ (یدنفا دشار ناهل-) ,دنامش
 هب راع هدانئاو یداوا رادرتفد اما ( یدنفا فیظن ) هد ۷۰۱ اا ( یدنفا

 هدنا والا عبر۲۰۲ ردشلوا یرادرتفد باکر ( یدنفا دارناهلس ) هلمالشاب
 رادرتفد هب وناه باکر ) یدنفا لععاسا )و نواه یودرا ( یدنفا ناڪ (

 قئار لع) هدشابعش ۲۰٤ الا ( یدنفا هللا ضمف ) هدنناضمر ۲۰۳ یدلوا

 ردرلشلوا یرادرتفد ودرا ( یدنفا فیرش ).هدرخالامیبد ۲۰۵ ( یدنفا
 یرادرتفدباکر (یدنفا ناع) دنس ایذ ۲۰۵ (ك قحا ).دنلاوش ۲
 بولوا لوا قش رادرتفد (یدنفا ناع )هدناوصو نوباه یودرا ۲۰۹ رایداوا

 مهارا یجاح ) هدننابمش ۲۰۷ یدلدبا بصن اینا (یدنفا فیرش ) هدلاوش
 (یدنفامها ربا) هدنناضمر ۲۱۰ (یدنفا نیما دبع ) هدننابمش ۲۰۹ ( یدنفا

 .ردشوا(یدنفا دیشر ) هلالوا یرادرتفد دیدح داربا هدنناضمر ۲۱۳ اسا

 باکر (یدنفا فیرش ) هلفمقیج نواه یودرا هترزوا رصم قلاراو
 هتلادمس) هد ۲۱۵ ید هودزا ردشلوا ( یدنفا اص بنا ) ءدمب یرادوتفد
 رادرتفد ( یدنفا نیس نسح) هد ۲۱۷ (یدنفا یاحر) هد ۲۱۰ ( یدئفا

 ا انا (یدتفا دیشر ) ۲۲۷۲ ) یذسا لا ضیف ) هد ۲۱۸ رایدلوا

 ان (یدضا نیسحت نسح )هدهد.قلایذ ابن (یتدنفا نافع) هداوالامیر 7
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 يحم) هدنرخالاعییر ۱۱۱۸ بار ( اشاب دجم ) ابناث ( یدنفا لیعاسا ) اناث
 نسح) كحوک هدنسهدعقلایذ ۱۱۱۹ (یدنفا داماد دج ) هدهامر ( یدننا

 داماد) هدنرخ الا یذاج ۱۲۲۱ (یدنفا ینطصم سیر ) هذ ۲۲۲۰ اتا ( اثاپ
 (یدنفا داماد) هد ًاساخ ( اشاب دیراص ) هد ۱۳۲۳ اما ( یدنفا

 ) یدنفا نایع ا هدنمرم ۱۱۲۰ انا (اشاب نطصم یراص ) هد ۱۳۲۵ اا

 باس (اشادج) هد۱۱۲۸ (یدنفا ناع) هد ۱۱۲۷ اداس (اشاپ دجع) «دنامش
 هدنناضمر عیار ( اشاب دج داماد) هدنهر ۱۲۲۹ الا (یدنفاناّع) هدنلاوش
 قطصم یجاح یرهش ) هدنهرخ ۱۲۳۰ ببار ( یدنفا ناثع لنکو رادرتفد )

 ردق ۱۱4۱ یدلوا (یدنفا میهاربا یجاح ) هدنرخالایذاج ۱۲۳۱ ( یدنفا
 (یدنفانیسح هداز یجمبرش) هد ۱۲۳۲۸ هل:لوابرح هدنالدنوش یدلیا ماود

 (یدتفا نیسح نیما) هد ۱۱۳۰ رایدلوا باکر رادرتفد (یدنفا ناْع) ییهتناو

 رادرتفد هداکریخد ( یدنفا نطصم) یجصلت ےجع ( یدنا نیسح رادقاریب )

 یدشلو ماتح هد رح ىدلوا ) یدنفا نامع یلهتنا) را هد۱۱۳۱ رلزدل وا

 حوا) ۱۱۹۶ ( كب ىلع تّرع) هد ۱۱:۳ ( یدنفا مهربا زون ) هو ۸

 مهارتازو) اات هدلاوش ( یدنفا لعیناج ) هد ۲۱۵۰ ( یدننا دج ییرابنا
 ( یدنفا مهاربا ) هد ۱۱۵۸ ( یدنفا لالخ یخاح ) هد ۱۱4۷ ( یدتفا

 یدلوا (یدنفا فطاع) هدنمرخ ۱۱۵۰ اما ( یدنفا للخ ) هد ۱۱:۹ اتا

 ةلاصا هد ۱۱۵۱ بولوا یرادرتفد باکر ( یدنفا فسو یحاح ) هدیرح

 13 ۲ (یدنفافا اع) هد ۱۱۰۲ یرادرتفد ثاکر (یدنفا هللادعس ) قرهلوا رادرتفد

 هد ۵۶ یدلاق لوزمم (یدنفاهللادمس) هددلاصم هد 6۳ یدلوا رادرتفد اننا
 . (یدنفا ىلع ۱ هدلوالایذاج الا (یدنفا فطاع) ۵۵ اینا ( یدنفا فسو )
 اب ( یدنفا فسوب ) هدنسهدهقلایذ ( یدنفا هاد ) هدنرفص ۵4 الا

 هدنناعش ۱۳ ( یدنفا شم ) هد ٩۲ ( یدنفا تع# ) هدنلوالایذاج ٩

 ۱ هدلوالامسر ٤ ( یددفا لماک دچا ) هدنسهدعقلایذ اما ( یدنفا تع# ۱

  تع#) «دننامش ۹۸ (یدنفا هللادبع لئا ) هد 1۷ ( یدنفا قطصم یملح )

 (یدنفادجایاح) هدنرفص ٩٩ امت (یدنفایعلح) هدهدعقلایذ الات ( یدنفا

 1 (یدنفا دچا یحاح) هدلوالایذاج ll (یدنفا قم ( هدنل والامسر ۱۷۰

 ِ مهاربا مراص) هدنلوالاعمر ۷۳ ۵۰ (یدنفا ییا ) هدنناضر ۱۱۷۱ امنا
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 (یدنفامهاربا یدامادهبا ) هد ۱۰۵6 (اشاب نسح هرق) اناث ( اشاب مهاربا )

 نح هرق) هدننرادص هد۱۰۵۵ ( یدنفا اص ( هدعا ( یدنفا هداز نسح )

(llهدنفاماقمکاقهد ۱۰6۷ (یدنفا دجا) هد ۱۰5 (اشاب یس وم)هدلاوش ابنا  

 دچا ۱ هد ۹ ( اغا لععایسا هسوک ) هد ۰۸ (اشا دج هداژ یلاخ)

 قطصهربما ) هدعب ( اغاپنطصم نزانروس) هد ۰ (اغامهاربایردارب اشاب

 یرداریاشابدجا) هدنلوالایذاج ۱۰۲ این ( هدازیجهلاخ) هد ۱۰۰۱ (اشاب
 ( یدنفا ىلع یراص ) هد ۱۰۰۳ اینا (اشاپ ریما ) هنسسوا انا ( اشاپ میهاربا

 ( اشاب دم یفوص ) ( یدنفا ىلع وقس ) هد ۱۰۰۵ ( یدنفا ینطصم یلهروم )

 ( هداز یحلاخ ) اما ہد ۱۰۹٦ (اشاپ دم زوکهرق ) اینا ( اشاپ ىلع ) وقس

 یراص ) اما" ( اشاپ ینطصم یداماد یجملاخ ) ( اشاپ دمحم یلغوا اشاپ ینطصم )

 ناطب) هدنلاوش ۱۰۷ ( اغا دع یلکروپد ( اشاب دع یعابحاص ) ( اشاپ لع

 هد۱۰۸۲ ( اشاپ دجا یبهبج) هد ۱۰۷۲ (اشاب نیسح جالا ) ( یدنفا مهاربا
 هد۱۰۹ (یدنفانسح ) هدعب (اشاپ نیسح ) هد ۱۰۸۸ ( اشاپ صاع دج )

 (اابنطصم دیس ) هدعب (اشاب نیسح یجناغوط) .د ۱۰۹۸ ( شاپ ىلع یجتق )
 یهمروس ) هد ۱۱۰۰ (اشاپدګ قدنف) هد ٩٩ (یدنفا ناضمر ) هدنرخاهنس

 لک ) هد ۱۱۰۱ یرادرتفد هناتسا ( یدنفا لععایسا ) یلریکو ودرا ( اشاپ لع

 اشاپنیسح ) هدرخالیذاج ( اشاب دع یحقراص ) هد ۱۱۰۳ ( یدنفا فسوب

 هدنسهتفه ( اغا ىلع نیلاق ) هد ۱۱۰ ( یدنفا دجا یناح ) ( كب دج هداز

 لیلخهسوک ) هد ۱۱۰۵ (اشاپ دجا مور ) هددباذ ( اشاپ لیعاما یریک )
 لع هداز لفنرف ) هد ۱۱۰5 قارادرتفد ( یدنفا دم ) یسیبلح ناق ( یدنفا
 هدلاو) ینلادرتفد لومئاتساو ودرا ( یدنفا نطصم) یراص هد ۱۱۰۰ ( یدنفا

 یدلوایرادرتفد لوبناتسا ( یدنفا دجایناح ) هدمب ھ (یدنفا دج یادت
 ینطصم یراع ) هد ۱ یدلوا رادرتفد انا ( یدنفا لبلخ )هد ۷

 دم یراص هد ۱۱۱۶ ( یدنفا لعاسا لواط) هد ۱۱۱۳ ( یدنفا دم )
 لغوا كحوک یلح نسخ هدعب ) یدنفا دج مدتع) هد ۵ ) یا ۲

 ( یدنفا دمج یراص ) ءدلاوش (اشاب نسح یرارف) هدبحر ( یدنفا هتلادبع )

 (یدنفا نسح ( اا ) ااب دم ( ) یدنفا نسح كحوک ) ءد1 انا
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 سیل ) ابا هد ۸٩۸ ( یلح ندلایحم ) هداز یجهردنج هد ۸٩۱ ( یلح دجا

 هدازیرزح هد ۰ ( یلحسیل ) اا هد ٩۰۸ (ك یجا) هد ۰ ( یلح

 هد ٩۲۰ ( یلح نیدلاما->) هد ٩۱۸ (یلح دع یریپ) هدعب ( يلج مساق )
 مساق) هدعب ( یدنفا باهولادبع هداز مرکلادبع) هد ٩۲۱ ( يلج ردنکسا )

 یھکیا ) ءد۳۲٩ ( یلح مالسلادع ) هد ٩۳۱ (یلح دجا )اب ( یلح

 لزان ) ( يلج مهاربا ) هد ۹۸٩ ( یلچ ینطصم ) هد ۹٤۱ ( يلچ ردنکسا
 ( یلح هّلادبع هداز یوح ) هد ٩۰۵ ( یلح نانس) هدعب ( یلح دو

 هداز شاقن ابب ( یلح كب یطل ) هدعب ( یلح د هداز ناضمر ) هد ۰

 (یلج دجا باتوم) هد ۹5۶ ( ېلچ نسح ) ك دج ) ( يلج شیورد )
 ۰د۷۳٩ (یلحشیورد) هن هد ٩3۵ ( یلح د هداز هّلادبع یرک | ) هدعب

 (یلحدحم راز هلال ) هد ٩۸۳ (یلح دعلضفلاوا) هد :٩۷ ( یلج دارم )
 _(اشا ھارا جالا ) (اشاب دج ہداز ی وا ) هد ۹٩۰ ( یلحسیوا ) هد 4

 ( یلح سیوا ) اما ( یلح ندلاناهرب ) هد ۹۹: ( كیورسخ ) هد ۱
 (یدنفادوحم) هد٩٩۹ ابن ( اشاب میهاربا ) هد ۹٩۵ ( یدنفا ناضمر ) «دمب

 ( یدتفا نسح شاب ) هدنحرات ۷۰۰۰ ( اغا دم ریما فیرش) هد ۷

 مهاربا) هد ۱۰۰۲ اینا ( یدنفا نسح) هد ۱۰۰۲ ( يلح حوت ) هد ۱

 هد۱۰۰5 اینا ( یدنفا نیدلاناهرب) هد ۱۰۰۶ ابن ( اشا فیرش) ال (اشاب
 یدناشوط)هدعب الا" ( یدنفا نیدلاناهرب هد۱۰۰۷ (یدننا دو ییرت هلزح)

 (یدنفادو ظفاح)هد۱۰ ۱۳۱2 دج هدازیلح ی وم) هد۱۰۱۲ (یدنفا دو

 ( یدنفا دجا ءدازیسکعا) هد ۱۰۱۵ اینا ( یلدناخموط یدنفادو) هد ۶
 (یدبفا یتالادبع) هدعب ( یدنفا نطصم هدازهقنول) (یدنفاتماقتسا) هد! ۴۲

 (اغا نسح)هدعب یدلوایرادرتفدودرا (یدنفاتماقتسا سنا (هدازهقنو )هد ۳

 (اشا نسح) هد ۱۰۲۹ (اشاب فسوب) هد ۱۰۲۸ اس ( اشاپ قاب ) هد ۷

 ( اشاپ مرکلادبع ) ہدنتلاکو هدلوناتسا بولوا ( اش قاب ) هد ۱۰۳۰ اب

 بولوا ( شا رکبولا یلاسینفم ) هد ۱۰۳۹ ( اشا رع ) هد ۱۰۳6 یدلاق

 یءهزبر ) اینا ( اشاب رع ) هد ۱۰۶۱ ( اشا ینطصم هتخوس ) .د ۹

 هد۱۰۶۹( انا دم قوص ) هد ۱۰۵۰ ( اشا مهاربا) هدناضمر ( اشاب ینطص.

 هد ۱۰۰۳ ( اشا دج فوص ) د ٠۰۵ ) اشا مهاربا ( هداز رادرتفد
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 دن اف

 یراظن یواعد ناود ۱

 هد هدمقلایذ ( یدنفا بئاص ) هدنرخ الا عبر ۱۲۵۰ ( یدنفا بیج )
 هدنرفص ۵۷ (یدنفا بع دیعس) و ہ٦ ( یدنفا بیخ ) انا

 (یدنفا لاج رع ) هدنسهدعقلایذ ۱۸ (كب مولظم) هدنلاوش ٩ )كب فراع)

 هد ۷۷ ( كب رات دج ) هدنرفص ۷4 ( یدشنفا قفو دجا ) هدیحر ۳

 ( كب ایض ) هدنلوالامسر ۱۲۸۰ ( كب قیفوت ) هدنحر ۷۸ ( یدنفا نیما )

 ( اشا عد دو ) هدناوالامسر ۱۳۸4 ( یدننا فراع ) هدنمرخ ۷۱

 الا تراظن هد ۱۲۸۷ ( یدنفا درف) هد ۸٩ ( یدنفا زاتع ) هدنس هدعقلایذ

 . یدلوا مات تهر هنماقم یتیمج ارحا بوناوا

 سماخ باب

 هلقتسم رومامرب هلم « لوا قش رادرتفد ه.هیانتخ رومآ هدهلع تلود

 «ینراظن هناشرض» یرلهرکص نوچما یسهیلام روما نوناعنیبام بواوا ضوفم
 لاوما نالوا فوقوم نوجا تارمو تاریخ رددشلشا داشک هلقتسم راد

 شب و دن هرنادرت هجبرآ جد یسەرادا نسحو یسەہاسخ تور كک الماو

 هلام نالوا دودعم ندنسالکو مولا یسکیا كانهبنس تنطاس هلغلوا شقلوا

 بابرب هللا هبعش چوا هدارو نوجا یتراظن هصاخ ةنيزخ دلراتراظن .فاقواو

#9 [ 

EDD ie xet a a ALATA N TGA 

 ۰ یدلدا داشک ید

 لوا همش

 لوا قش رادرتفد

 ندا ناخ دج اوب ناطاس ترضصح ییادحا اە » قارادرتفد 9:

 یسفاوا تیر ندنفرط ترادص ماقم كنهلام روما یرالوا اهد روبهدیا اه
 هسهزاداتر وص هدراح رات هددیسا لومأم یمادوتسا نا رها : ضعإ لقتسم ریغو

 ..(یلجدجاهداز یرانف) قردلوا رادرتفد كليا ردشمامهلب روکے تاو دیقرب رناد

 هداز فوساف ( هد ۹ ) هرج نیدلارون یلج سا ( هد ۷ ردشلروک



 سو
 (  یدنفا ا TT یەلال) ( كن دج سکرح )

 ( یذیقا ريخ ) ( كب نابلس هداز اشاپرکب ) ( ك هّلادج ) هرک کیا

 هد كب RE هداز اشا هللادمء) هرک کیا هدا ۰ ۰ ( ىدنفا هللاّصف )

 . رایدلوا یشابشواج ( كب نامعت )

 ۱ (اناتمک) هعفد ( اغا دج دس) هد ۲۰۵ (۱۰۱ ناع مک ) هد

 (یدنفاقطصم ادیس) (یدنفا ینطصم لییلدلال ) هلبعوقوبرح هداناوب بواوا

 یشابشواچ ةلاکو ( یدنفا نسحیساویس ) (اعا دج ولاشابهزج ) ( اعا لاص )
 ٠ ردرلثلوا

 ۱ هدعب (:یدننفا دجا شاب هحوق) هد ۸ ) یدنفا دنشار]) هد ۷

 هّلادبع) (كب ینطصم یاس ) (یدنفا ینطصم ینوردنا ) (اغإ ناثعخک ) اات
 (كىنطصم ءداز یرهشیکی ) (كن دعس هداز اشا تّنع) ( كب رع هداز اشیا

 3۱۲۱۸ ( یدنفا هللادعس ) (یدنفا فراع یل ومطسق ( یدلفا ناْیع یهروم )

 ۰ ۍدلوآ (اغارکبولا) هدنن ( یدنفا تطاح ) ءد ۱۲۱۹ ( اغا ناثع مک ) هنب
 یشانشواچ( یدنفا هّللادعس ) اکر (یدنفا نیسحم نسح) ههودرا هدر

 یشابتشواچ هودرا ( یدنفا فراع) اما ( اغا مهار نكي ركض بواوا

 (یدنفا شع دوبنرا ) هدعب بولوا ( یدنفا نیست د ) هد ۱۳۲۳ رلیدلوا

 هدننافو(كي دجا ) یدقح یلهدنزاد هداکر هدنورخ نواهیودرا یدلوا

 هد ۱۲۲۹ هدمب (كب تفع هللاد-بع ) هسیا هدودرا ( یدنفا دیتشر دجا )
 ۰ ردشلوا یفابش واچ ( اغا رکیوا )

 ام بناخ ) ( كب نیداعلانز ) هدعب ( یدنفا رداقادبع ) هد ۸
 هللاربح یعاح) هد ۰ (كب یسح ( ( یدنفا دچا تب زا) هد ۷۲ ) یدنفا

 یصواخ) هد ؛۰:( كب مالس رهاط) هد ۳۸ ( یدنفا یالص اص ) ( یدنفا

 هلاءاطع ) ( یدئفا یداه ) هد ٤٤ ( كب ییسح ) اننا هد ٤١ ( یدنفا دجا

 هدناکر هدنرلهتتش؛بزح ( ك لعیجاح ) ابا ( یدسفا باص ) ( یدنفا

 كم دشان ةلاصأ هد یدنشلوا ( كم: دشان ) هدعب ( یدنفا ببحت نایلس )
 د بیج ) هد 44 ( یدنفا لاضا) هد 4۸ ( یدنفا لع) هد ۷ یدلوا

 لوا رک دو شما لکشت ( یتراظن واعد ) هد ۲ تولوا ( یدنفا

 هردو ا ىا وف نوامم مود راو



 بس ۵ هم

 رادهش زخ ) ( كب فسو ) )غا دچا یراص ) (انا شیورد) هدحرات وا

 یلکلنم ) ( اغا دع كرت ) ۱۵۵ ( اغا دع یرهش ) ( یدنفا يح ( اغا ناْع
 هرق ) (عا دج هلاص ) ( اعا ینطصم هرق ) ( اغا لیلخ یضاق ) اینا ( اغا ىلع

 اینا (اغا نطصم یعرق ) ( فا نجرلادبع) ( ۸ لع یرہش ) ( اغا نا
 یفش ) ( اغا ىلع یلهروم ) ( اغا رفس ) ( اغا لیعامسا ) (اغا دجاا یراص )
 (اغادجا) ییهوییلهلناءفد ( كب د هداز ناطلس ) ( اغا نایع رر ) ( اغا دع

 هداز یلکرود هدمب ( اغا رکب یلهیالع ) ( اغا دچا یلریمزا ) هعفد رشکپآ
 ۰ یدلوا ( اغا لیعامسا ندنرلاغا اشاب ےھاربا داماد ) ہد ۱۱۳۹ ( كب ینطصم )

 ( اغا دجا لک ) ( اغا دجا ی (اغا دجا ییرهشنارو ) هد ۳

 )ا لع جوک ) هد 4۸ ( اعا دم ضوع) هد ۶0 ( اغا ناملس ) هد ۶

 شیورد) بولوا لیکو هدنجورخ ودرا (اغادجا الش ) هد ٤٩ (اعا یضترس)
 یزوریس ) هد ۱۱٠٩١ ( اغا لاص لکو یابشواج ) هد ۱۱۵۳ ( اغإ دم

 رادرهم ( ۱:ایلع یتکی ینکدب ) ( اعا یدبعدیس) هعفد رشیکیا دعب ( اغا دجع
 لنسوب) هعفد کیا (كبیهاربا نوزوا) ( ینطصمیدیرک) ( اغا قطصم )
 هعفد چوا هد 2۷ ( كب ینطصم هداز هسوک ) هدعب ( اغا لس ) ( اغا دج

 یاشا كلم ) هعفد کیا هدمب (۱عا نجرلاد-بع ) هد 1۸ ( كب فطالادبع )

 ( اهالع هداز قحالنم ) هعفد ییا ( اغا دج ییدحسحا ) هعفد کیا ( اغا لع

 هداز بطخ ) هد ۷۲ ( كب دو هداز اشاب دج هرق ) ( اغا یدبع یاخد )

 لیلخ) یدنفا دماح هزج ) (كم ینطصم هداز اشاب یلضف ) هد ۷۳ ( اغا دجا

 (اشاب ضوء نب كب ىلع ) ( یدتفا یناحر ) هد ۷۷ ( اغا ضوع نب كب
 (یدنفارع هداز فطاع) هد۱۱۸۲ ( اعا دجا الوا ) ( یدنفا دجا یمر )

 ( اغا یجور نایلس ) هرک ترد ( كب مهاربا جاحلا ) (یدنفا دجا یرسب)
 ( یدنفا رکبونا یئدحو ) ( كب ركب هداز یلهرمک (۱۶۱ دم ربسا جالا )
 هدنرلهنسبرحون یخد هدناکر رایدلوا یشابشواچ یخد ( یدنفا مرکلادبع )

 (یدنفارعهداز فطاع ) ( یدنفا یلج ) ( یدنفا یتدحو) ( یدنفا دیعس )
 ۰ یداراثلوا یشابشواچ لاکو ( یدنفا یناحر ) (یدنفا نیماشک ارتط)

 هزج ) (یدنفا دیعس ) ءرک ییا هد ۸٩ ( یدنفامالسلادبع ) هد ۸
 (اغا یابلاد,ع) ( یدنفا فیظن ) هرک جوا (اغا دجییهدنراد) (اغا دمت ولاشاب



 حب

 بار همش

 رایشابشواچ

 هنسیشابشواچ نولاهناومد یسهسارح| تیرومأم هعقا و یواعد هدن و اهنآوید

 یجءهرک دن كحوکو لوس ید یربک طباض یلاء ناود ناشواچ بولوا لوحم
 هرلسشاب یجوق هدلئاوا بولوا هدنمأقم یسانو لوا نواعم كماق. وب راد دنفآ

 یدا هدنقوفام كنود لاحر رثکا قرنلوا هلاحا یخد هرلناکحاوخ هرکصو

 افا یخد ا ضعب كنآ هدنامز ینیدملوا یسع-ر یادتک ترادصو

 ۰ یدا روسدنآ

 روتاوا نظ یادحا هدننامز یرلترضح لوا ناح نایلس ناطاس دنسموب ۹
 رولیروک ( اغإ ىلع ۳ هدنرلح را ٩۱۰ قرهلوا یشاشواح کسا كا هکنوح

 مارهب) و ( اغا نسح ) ( اغا دع یلغواشاتکب ) ہد ۹۷۳ ( اغا ینطصم ) هدمب "

 (اعا ینطصم یلاسیلک قرت ) و ( اعا مرحم) و ( اغا ىلع سکرح) و ( شواچ

 (اعادم)و (اغا مهاربا) و (شواچنسح هلوق) هدنرلارآ و قردلواهعفد رشیکیا
 دروق ) و (رلاغا رع) یلناغونمو یحاتک ( اغا ناملس نابوح ) هعفد تردو

 (اعا دوغ )و ( شواچ نسحییهماتح ) و ( اغا نیسح هر ) و ( اغا مهاربا

 (اغادمقاروط) تاعفدلابو (اعا مارا مع ) و ( اغا ینطصم هدازیجلاخ ) و

 ۰ ردرلشلوا یثابشواچ ردق هعبار ناخ دجم ناطلس

 یراص ) ۱ اغا دجا ) (اغا لبعاسا ییهنسو (اغا هتلارون) ندخ راتو هدعب
 (اغا دوج لیالغام ) ( اعا مهاربا) ( اغا الوو ( اب دوخت 3

 (اغا نایلس یراص) ( اغا میهاربا ) رکید ( اغا راقفلوذ) ( اغا ىلع شاقهرق )
 ( اعا ىلع یجاح قلاچ ) ( اعا دجا قالوق هرق ) ( ۱۶۱ دج لیوک یضاق )

 ینمانوطوا) دعفد رشیکیآ ( اغا دجا قلاچ ) ( اغا دمحم نکی ) ( اغا نابلس )
 (اعایدبع) ( اغانطصم) یردارب اعاي سالا ( اغا دم یرهش )و ( اغا دج

 یضاق ) ( اعا نطصم یجاح ) ( اعا قطصم رودو ) ( اغا ےھاربا درک )

 هنح را ۱۱۱۵ ( اغاناع رادهنزخ ) ( اغا مهار یلکیرود ) ( اغا لیلخ

 ۰ رایدل وا یشاشواح ردق



 ا

 یک و نم

 نواعمهتلاکو شاي ( ك ناک ینطصم ( هیخابدرا مامصنا راق هلخاد

 انا( ترادص ) هدنلوالاعسر ۱۳۹۵ یدیشلر دتا لاصفنا هرکص ردشلوا

 یدلدا بصن (یدنفا مراص ) ثادحالاب « یناراشتسم یظعترادص » هدنلکشت

 هدنرفص ۵۷ ( كب تعفر) هدنرخالایذاج ه٩ ( یدنفا بح دیعس ) هدیحر

 یدهز لیعایما ) هدعب انا ( یدنفا بح دیس ) هدنلوالامسر (كب فراعص)

 (كرمهدایباح ) هدناوالایذاج ٩۳ اناث ( یدنفا مراس) دنا ٩۳ ( كب
 هدنا والایذاج ۱۳/۰ (ث.تکوش) هدلاو ۸ (یدنفا داف ) هدنهرم ۰ ٩

 ( ك تکوش ) هدلاوش ( كب عدن دو ) هدنرخالایذاج ( یدنفا بک )
 ءدنرفص ۷۷ ( یدنفابابح) هدنرفص ۷۵ (یدنفا توفص) هدننامش ۷۱ اا
 ( یدننا زات ) هد هع ایذ ( كب قح ) هدنوالایذاج ۷۸ ( كب فيقع )

RN (یدنفا دی رف)هدنسهتفه امنا )اعاد E 
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 (یدنفایرو) هدشابعش هئسوا (یدنفا دعس ) قباس رظا بودا لکشت رازکت 5

 هدا والامر ۸۹ یدنفا قفو دجا) هد هدههلایذ ) كب قفر ( هدراضهر

 ینطصم ) هدناضمر ( اغا لماک د ) هدرخالایذاج ایا (اشاب توفص )
 (یدنفایتقفش) هدنابمش (اشاب دیشروخ) هدنلوالامسر ۱۳۹۰۰( یدنفا یرون
 ٩۳ اما ( یدتفا دیعس ) هدتاضمر ٩۳ (یدنفا كب دچا ) هدنمرح ۱

 هدننه رخ q٤ )اب ) یدنفا كږهس ( هدلوالامسر منا ( كى قیفر ) هدنه رګ 2 7

 یناراشتسب تلاکو شاب » ( في نیما ) ءدنمر ٩۵ ابن (اشاپ دیشروخ
 ( یدشفا دیعس ظفاح ) هد هجا یذ ( كب فور ) هدل والامير « هلیناونع

 هدنسهعا یذ ۱۳۰۲ ,[۱] یراترضخ ( یدنفا ینهذ ناو رج ۹
 ترازو ارور هماقم وب (یدنفا كب قیفوت ) هد ۱۳۰۸ انا ( یدنفا یتقفش

 ٠ ردراشلوا لئا

 ترا زکصند هیلام ضیفتلابندهیلام «یرلترضح اشا ینهذینطصم» [۱]

 ردراشلوا رظان هنوناه فاقواو تراحنو هیلامو راشتسم هدعب بولوا یسیحوتکم

 باحو كالس هرکص ردیسیکیا یرکی كشاوالامیر ۱۳۰۶ یرازو جرات

 ۰ رایدلوا یر ینوسیموق هیکلم هد ۱۳۱6 بولوا یسیلاو هسورو



 بس ۰ س

 یتراظن هلخاد
 هدهرص یییدلوا یرظا هیلخاد ( اشاپ فک ع) هدنرخ الا یذاجج ۳

 (اشاپ فور ) هدنمرع ۱۲6۶ بولیدیا بلق هشريبمت (هلخاد ) یریبعت هکلم
 ۰ ردشلوا یرظا هیلخاد هللبوح هتاكو شاب كنربعت ىم ترادص
 الا ( ی راظن هیلخاد ) هدشنادحا یباقم (یضعترادص ) رارکت «دنلاس ۵

 ۱ ۰ یدشفل وب ضوغم هبرادص ماتم دلخ اد اصم ردق هنح رات ۱۳۸۰

 هدک دا ماضنا هئرادص ماقم قراظن هیج راخ هدنسهدعقلایذد ۵

 یفشر هداز یاورش ) بودا لکشت ةداعا ( یراظن هلخاد ) یتیم هنموزل
 ت یرلترضح [۱] ( یدنفا دعس ) هدنلاوشت ۷ ردشلدا بصن ) اشا

 e ندنرادص دنسم یراظن هحراخ هدناوالایذاج ۱۳۸۸ یزادا

 - ردشلدا بلق هترادض ( یراظن هلخآد)

 (اشا تدوح) بودا لکشت الا ( یتراظن هیلخاد ) هدنمرخ ۶6

 ( یرلت رضح اشا دعس ( هدنمرخ ۱۲۹۵ ( اشا یدج دجا ) هدلا وش دنس وا 7 ۰

 قداط ) هلاکو هدرخالامسر (اشا قیفو دجا ) هلماعضنا تلاکو شاب هدرفص -
 ( اقا رورس) هدم اید املا ( یدنفا دیعس ) هدیخر یرلترضح ( اھا

 (اشا مد دوج ) .دنسهحایذ ۱۲۹۹ (اشاب یردق) هدنتسهتفه
 ٩ اشا رب دجا ) هدنس های ۷۲ (اشابرهدا ) هدنسهدهقلایذ (

  ۵اشا ےودم دج ) هد ۱۳۱۶ یراترضخ ( اشا تعفر لیلخ) هدنهرخ (
 رلیدل وا یرظاب هنلحاد یرات رفح .

 ییلراشتسم یعظعت زادص

 ) بویفلوانیست نواعم هنرادص ماقم هیملوا افلم یناونع (ت رادصیادخک "
 هدنم رح ۱۳۰ یایشلدا بصن راشتسم رر هن راد راظن دحراخو هلحاد

 ترادص "ییوتکم ( هداز لامضبق ) یرترضح یدنا دج دیعس [۱]
 قردلوا ییوتکم هرکصو یریدم هبحراخ تار رحت هلنأاشن ندنرالق یدمآو
 تاعفدلابو یراشتسم هبجراخو نوا ناوبد "یدمآ و ,یناراشتبم هناسرت

 مویلا هلییسح یرامدق ردراشلوا یماضعا تبود یاروشو يراشتبم ثرادص
 ۰ ردراشاوا الاب هدنسهحایذ ۱۲۷۹ رلرددعاقت»

` ay nA Pa 



 تنه

 یادنتک الا (یدنفا میها را) هدنحورخ رارکتكود رابولیدنا لزع کد

 ) ۰ یدلوا باکر

 یدنلق اتا هدنماقم ( یدنفا مدارا ) هدک د نل یهتت برح هلا یبغف رصم

 ( یدنفا ینطصم ماما ) هدنلوالایذاج ۲۲۲ ( یدنفا قیفر ) هدنبحر ۱

 هدهدعقلایذ الا ( یدنفا دشر ) هدلاوش انا ( یدنفا قیفر ) هد ۳

 ۲۲4 ( یدنفا بناج اص ) هدنلوالایذاج ۲۲6 ( یدنفا دشار كحوک )
 (كیدجادیسلا ) هدن فص ۲۲۵ ( یدنفا نیما دم هداز شواچ ) هدهصطایذ
 بلاغ ) هدنرخآ هنس ( یدنفا هاکآ فسوب ) هدنرخالایذاج ۱۲۲۵ بواوا

 . ردشلوا اد ( یدنفا
 ( یدنفا ر هدنحورخ ودرآ هدنرفص ۷۲ هابیسح لوا هب راع )

 بغار ) هدعب ( یدنفا نیسحت نسح ) هداوالامسر ردشلوا باتر یاد

 ( ید فا ناع ( هدن رقص ۳ ( یدنفا دیشر ) هدرخالامسر (یدنفا دج

 مهاربا ففع ) هد نح ورخ هدهدعقلایذ بودا دورو ودرا هدرخالایذاچ

 یع ) هدشوالایذاج ( یدنفا اص بناج ) هدنلوالاعسر ۲۲۶ ( یدنفا
 e ) هدنسهحایذ ۲۲۵ ( یدنفا ثلاح ) هدنرفص ۲۲۵ ( یدنفا دجا

 انا (یدنفا تلاح) هدهدعقلایذ (یدنفا دیر دجا) هد ۲۲٩ عیار (یدنفا

 ( ۰ یدلاق لوزعم یدلک هنوباه یودرا هد ۲۲۸ یدلدا بصن
 (شینیداملانز ) هدنمرع ۱۲۲۹ یدلاق قاب هدقلادختک (یدنفا بلاغ )

 ( یدنفا دجا برا ۱ هدنلاوش ۱ ) یدنفا رهظم ) هدنرحالا ځیر ۱۳۳۰

rrیدنفا رداماادبع ( هد ۶ امنا ( یدنفا هاک آ فسوب ( هدشاضمر  ( 

 ( كوف نجرلادیع ) هدنلئاوا ۲۳۵ ( یدنفا ادیس ) هدنس هدعقلایذ ۶

 (یدنفا دیمس یحاح) هدنسهدءقلایذ ۲۳۵ اا ( یدنفا ,نداقلادیع ) هدهامرب

 اناا ( یدنفا برا ) هدبحر اا ( یدنفا بناح ) هدناوالا یذاج ۹
 هد۲۳۹ ( یدتفا ناهلس ) هدنناضهر ۸ اا (یدنفا ادیس ) هدنمرخ ۷

 (یدنفا دعس) هد ۲:۳ (یدنفا یصولخدجا) هدنلاوش ۲۶۰۱ (یدنفا قداص)

 دجیداه) هد ۲۶۹ (ك بیع) هدنلاوش هنسوا (یدنفا رهاط) ۳۶6 اما

 هلبیسح (یت ر اظن هبکلم) ندالکشت هد۱۳۵۱ (یدنفادجوتر) هد۲4۰ (یدنفا
 . ردشلدا بصن یریثم ةبتراب (یدنفا وتر ) بولیدا وغل یربست قلادختک

GOTE CSAS و RO ANE E E RN 



Eeجسم ۸۰  

 (یدنفا رعهداز فطاع ) هدنرفص ٩٩ ( یدنفا قطصم یل هلال) هدنرخالایذاج

 (یدنفا نطصم دیس ) هدننرادص هدنمرخ ۷ مات ( یدنفا للخ ) هدناضمر

 دوی (یدنفا دجا فظن ) هدنحر ۹٩ ( یدنفا یربخ ) هد هدعقلایذ

 هدنابعش اِ ( یدنفا ناهلس ) هدناوالا مر ۱۳۰۰ ( كي یدبع یتاح )

 هدنرفص ۲۰۳ ( یدنفا نسح ) هدشنامش ۲۰۱ 12 ( یدشنفا یرخ )
 ردشمقیح هلا نواه یودرا بولوا ( یدنفا هللادبع هداز یجهمایعوط)

 هدننابمش ۲۰۳ ابنا (یدنفا فیظن ) هدهدمقلایذ ( اغا یحور ناملس) هدبحر
 هدنرحالا مسر ۲۰۶ ( یدنفا دشار ناملس) هدناضمر ابن ( یدنفا نسح)
 هلکلروتک هکر هدنادمر ( یدنفا دشر ) هدنلوالایذاچ الا (یدنفا نسح)

 (یدنفا دیشر ) هدنابعش ( كب تح ) هدنرخالامسر ۲۰۵ ( یدنفا هلا ضف )

 ۰ ردشادا بصن اد انا
 ۲۰۲ ( اغا نیما دم ) یسادک نوباه باکر هدنحورخ نوه یودرا

 یجاح ) هلفلوا ماقمعاق هدنرخالایذاج ۲۰۳ ( اغا لاص) هدنرخ الایذاج

 هدتناضمر ۲۰۵ ( كب تفع ینطصم ) هدنرخ الامسر ۲۰۶ ( یدنفا مهاربا

 دلکتک هن وام یودرا هش هدنابعش ۲۰۵ ( یدنفا قطصم دشر ) ندودرا

 لصقنم یعیبط هدحص ردشلوا ( یدنفا مسار ) هدعب ( یدنفا ىلع كحوک )

 ۱ ۰ یدلوا
 هدام رخ ۷ ی دتا ررش هدنسهدهع ( یدنفا دیشر ) قلادک ,دیلص

 هدنوالامسر ۲۰۸ اینا ( كب یتح ) هدننابعمش ۲۰۷ ( یدنفا مهاربا یجاح)

 هّللادبع ) هدلاوش ( یدنفا فیرش ) هدنلوالایذاج ۲۰۹ ( اغا رکبوا یجاح )

 هدنرفص ۲۱۳ انا ( ید-فا فیرش ) هدنلوالا یذاج ۲۱۰ ( یدنفا یرب

 یودرا بولوا ( یدشفا ناهع یلەروم ) هدهدعقلایذ ( یدنفا مسن مهاربا (

 هدنرخالامسر ۲۱۹ (یدنفا هللا دعس) هدنزخالایذاج ۲۱۵ یدتیک هللا نوباه

 (یدنفانایع) ءدنرفص ۲۱۸ ( یدنفا فطاع) هده اید ابنا ( یدنفا ناهع)
 . یدلیا لاصفنا هدرخالامیبر ۰ یدلوا ادختک الا

 ردشلوا اد .هنوباه باکر ( یدنفا میسن مهاربا ) هدنجورخ ودرا )

 ( یدسنفا مهاربا ) هدنافو هدهعایذ بولوا ( یدننا دج یلح ) ٤

 هن واه یودرا هد ۲۱۰ بولوا ( یدنفا 4 فراع ) هدنرخآ ۲۱۵ اما



 ا

 بس ۰۳۳ بس

 یدنفا فیظن) هدنرخالامسر 4 ( یدنفا شع) هدنابمش (كب مهاربا قوزوا)
 یدنفا هّلادبع ) هرخالامسر ۷ كب طصمیداماد اشاب تنع) هدنمرص 13

 هدنابمش ( یدقا یو ) هدنئاوا 2۸ (اغا نیسح ی زرد ) هدن هکایذ

 هدازنبما د) هدنلووالامسر (یدنفا دچا لماک) هد رادص هدنم رم ۹۹9 : ی

 یطصم شیورد ( هدعا ) یدنفا فسو ) هدنل والایذاج ۱۱۷۰ )ا نیسح

 (اغادج یلدضسخا  هدنلوالامسر ۷۱ (یدنفا مسار رکبوبا) هدناضمر ( یدنتا
 ۷5 (یدنفا هّللادبع هداز یحص ) ,دننابمش ۷۲ ان ( یدنفا هزج ) هدادش

 هدنرخالایذاج ۷۷ ( یدنفافاک ) هدنمرحم ۷۵ لا" (یدنفا هزج )هدنهرخ

 فک ) هدلاوش ( یدنفا تع دجا) هدنرخالایذاج ۷۸ ( یدنفا قاحر)
 هدنلاوش ۸۲ ( یدنفا ر هداز یناج ) هدنرخالایذاجم ۱۱۸۸ الا (یدنا "

 .تریداوانسآ یاشک ۷3
  (كیلیلخ هداز اغا ضوع) هنوباه باکر هدقدلوا برح نالعا قلاداوب

 هدندس هدمقلایذ ۸۷ ( اغا نیسح یا یک رک ) هد9۱۸۳ ردشلوا ادکک
 شآ ارغط ( هدب ( یدنفا چ هداژ فطاع) هدنمرح AA (یدنفا دج یلح (

 . ردشلوا ادنتک هنوباه باکر ( یدنفا نیما

 مهاربا ) هدنرخالا عبد ۸۳ یدتا جورخ هللا ودرا ( اعا دجا الوا )

aیظفحمهارا ( هدناصمر ) یدنفا دجایم “ر ) هدیدسر ) كب نطصم هداژ  

 ( یدنفا.ییسر ) هدهدهقلا یذ انام ( یدنفا تر ) هدننامش ۸4 ( یدنفا

 . رلیداوا نوباه یودرا یاد انا
 ۱۱۸۸ نکرولکد قفلادمب تولوا لوا صخم «دهناصم (یدنفیسر)

 ودشلوا ترادص یادنتک انا ( یدنفا یاحر ) هما لع هدن رخالامیر

 ۹۰ ( یدنفا دی لیلخ ) هدلاوش ( یدبفا ینطصم یجاح ) هدناوالایذاج 1

 (یدنفا ها ربا ) هدن رادص هدلوالاذاج ( یدنفا دج شیورد ) هدنرفص ٩

 - مدنراد ) ہدنسەجلایذ ( یدنفا مهاربا فیظن ) هدنسهدشایذ ۸٩ اا
 هدنلوالاعمر ۱ J ( ىدا مهارا ( E دعا یذ ۱۱۹۰ ) اعا دج

 ٩۳ ( ی دنئا یطصم یاک رازادرتس ( هدشاصش A ) یدنوا طف نایلس ۱



 اک

 اشاپ سالا ) هد ۰۹١۱(آ دحج یجهتسارک ) هدعب ( اقا ھازا یجاح ) هرکص
 ( یدنفا لضف ) هدعب ( یدنفا دج یرهش ) ۱۱۰۷ ( اغا نطصم یشادنرق
 هدعب ( اف یدبع ) هد ۹ یی ورم یو ۸
 (ةادغ كر | ءد ۱۱۱۳ (اشاپ ناملسیرا نب كب فسوب ) هرکص (اغا دج هرق)

 بواوا(اغاد یی ) هنسوا (اغا ىلع دلالدا (اغا مهارا دوبنرا )د ۶
 ۰ "( اغا نج رلادبع قوص ) هد ۱۱۷۸ (اغا ناع رادهن زخ ) هد ۵

 2 یبهرک ذن) هنسوا (اعا دخ ید رصق) هد ۱۱۲۲ ( یدنفا هّللادىع هداز نسحم)

 هرکس(اغا دجا زوک الا ) هدب ( یدنفا لع هتشنا ) هد ۱۱۲۳ ( یدنفا مهاربا
 . هدعب (افا مهاربا قالوق هرق ) هد ۱۱۲۸ (افا مب هاربا) هد ۱۱۲۷ ( اغا نئسح)

 . (یدنفاهّللادبع ) هد ۹ 0 رنات (یدنفا مهارا ) هدنسهتفه (اغا دجا یءوسا)

 !دنقک انا دج یرهش ون داماد ) هد ۱ (اغآ نیسح رادرهم) هنس وا مات

 ۰ یدلوا اشا هلی هاب لیلا مور هد ۷ ا

 كنەرناوند بصاانمو ىع“ ر ماقم نوتیسب « « قلاده » هدشراتو هتشپ ها و

 اهد هجردرب یییجوت ها هینسس دارا یخد قلادک 7 وا دم ۳
 1 ۰ یدلدا مک

 u هداز اشاب مهاربا ) هنتسوا (اغا ىلع ر هد ۳

 (اغادجا) هد۱۱۶۵ (اغايح ) هده اید (اغا دجا لک ) هدلوالایر ۶
 باکر ( فا دم نکی ) هد ۱۱۵۸ ( یدنفا نایع اصلاخ ) هدنمرحم ۱۱۶۷ بنات
 . یدلیا تعنع هلنوباه یودرا ( یدشنا اصلاخ ) بولوا یاد تک نوناه
 ۲ ) هدناتشو نوباه یودرا ( یدفا لیلخ فشیرشا) ءدناوالامسر ۰

 نواهباکر ( فا نطصم ریپ) هده ا یذ یدلوا ادتک دنوباه باکر (افا دجا
 یدلوا یمادختک نوباه یودرا (انا دج ید ) :د۱۱۵۱ بواوا یدادتک

 (اغا نطصم ریپ ) هداوالایذاج ۱۱۵۳ هلا دورو هنواه یودرا هدهاصم

 هدنرفص ۱۱۵5 بنات (غا یکد) هدنرخ الامسر ۱۱۵۵ ردشلاق اد ةلاصا
 ۱۱۵۹ ( یدنفا ینطصم نک ) هدنل والا یذاج ۸ انا ( یدنفا فیرش (

 ٠ (یدنفا دیمس) هدنترادص هدیحر تواوا (یدنفا دا یکایرت ) هدنرخالایذاج

 . ۲۱۹۱( اغا ىلع یکی یکد ) هدنانمش ( اعایندلادیع دیس ) هدنل والامر ۰

  هدلاوشابنا ( اغا ینلادبع ) هدنرفص ۱۱۹۲ ( یدنفا فسو یعاح) هدعقلایذ
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 بس ۰

 یک یرلادختک ءرئاد ره یلدا بصنو لزم ند لود بناح كرلادخک
 روهشم ضبب هدشنامز یرللاصتاو لاصفنا هنمرات راشاو یأر دارامظعا ردص
 یمادنتک اشاپ دواد هلدجزا ردلکد شمامک یاسا «دراخرات كرلادْتک
 یسادنتک انشاب یلع نیم ( كم ورسخ ) یمادختک اشاب دجا هرق (اغا ندا )
 یمادختک اشاپ نانس هحوق ( افا يح ) یسادختک اشاب دم یللقوص ( كي خرف )
 یمادنممل اشاب شوایس ( اغا داهرف ) یسادختک لغوا رومد زوا (انا نطصم)
 (رلاغا نطصمونیسح) یسادختک اشا نسح یجشع ( كب ینطصم) و (اقا ردیح)
 وس ادننک اشاب شیوردو )ا ورز یسادنتک اشا دج یصی یابط

 یسادختک اشا ماریب ( اتا نایلسداوبا یجاح ) یسادفتک اشا ورخ (اقا یلع)
 یسادضتک اب ا رق (اغا دج یلناق ) یسادنشک اشاب طظفاح ( اغا لعهسوک)

E)یسادنتک اشا دارم هرق (افا نیسح ) یسادنتک اها دج نیمس ( اغا دج  
 هدغ)و (اغا نمولادبع ) یرلادنک اشا دجا كلما ( رلاغآ دع « لبعاه۱)
 ( اغادجا یجتوخرط ( اغا مهاربا ) یسادنتک اشا دجا هراب رازه ( اغا دج
 بولوا ندارزوو ندلاحر یسیرثکآ كرانوب يک انالاص) یمادختک اشاپ شب
 ۰ ردشلوا هلس یرلنالوا مظعا ردص

 : لقعلاب یننیدلوا لموزا یرلادتک ینادناخ هلبا اشا دجم لیریوک
 ردراذمرو هتقایل بابراو هشلود نارادکما بویر و هنسیلمدق همدخ هوا

 یتسادفتکیدنکی ودخ ءلفلوا لتلها ( اغا مر ) یسادفتک كناشاب دمع یتح
 شواچ یانا اص یسادخت؟ هلفلروس نامرف یساقا كنو هدندارم مادختسا
 یتیما هناسرت لدلاجر هدنیلئان هنفلافا یرچک (اغا مرع) هد ۱۰۷۵ شا یاب
 ردشلبا ادک ی ( كب نام هداز اشاپ روم ) هرکصو ی( یدشفا مهاربا )

 ادختک (افا نسح ) هد ۸۷ ( افا ناملس یراص ) یشاب شواچ هد ۱۰۸۳ هدعب

 ۰ یدلرا لوتقم هد ۱۰۹۰ ردشلوا

 )ا دع نور ول یساغا رادحتس هد ۱۰۹۷ ( اغا مهار ایلح) هد ۵

 ءرکص ( انا دم یلح ) هدمب ( اغا نابعش ) هاش ی هد ۱۰۹۸ بواوا

 رادهزح ) هد ۱۱۰ ( اغا ناْمع یر ) هد ۱۱۰۱ ( اغا لع یجهیع])

 (یدنفاد یسیلح نابق ) هدعب ( اغا مهار كحوت ) هد ۵ ( اا لا دبع

٥۱ 



 ی

 نا رم یسادضک كاشاپ دجا زنند اشار دم دعس ( ۶ )

 قوح رو یر تراجت کج لوا جرتم ندنسهطوا هچنرت ردمودخم اشاپ

 ریزو هدنرخ الاممر ۹۸و یسیلاودیفسرحم رازج هدءبو یفرصتم ءرشط نامز
 مولا ۰ ردشللا افا ینکلریفس نلر تارا یت راظن هبحراخ نیتفد بواوا

 ۱ ره هر توقف یلزو4

 تباذگ هدعروسرتپ بوشش ندناف هچرت روا ا2اب ناخرط( ه)

 یفرصتم هکت هرکمندنلاصفنا یدلوا یریفساموزو ےتقاا بودا قلر | کت لبصم و

 ًارخۇمو ر زو هدنهرڅ ۲ ردشملردنوک ا درد :ام نداروا بولوا

 ۰ ردشلوااضعاهنسهرنادهکام تلود یاروش لزعلا دب بولوا یرظان هبحراخ

 هظروبسرتپ ندنلق هجرت ردیمودخم اشاپ لیعامسا قیرف اشاپ دجاقیقون(")
 8 او رنا هقتلو هد 4> هد وطو را دکتیلصمناکر هدتف و زا ردشلواریفس

 ۰ یدلوا ریزو هدنل والا عبر ۱۳۰۷ بولوا یریفس نیلرب هدو امورو

 كلا بش

 ینلادختک یمظعتاردص

 ندننسح قفلو هلترئک نشن هبقو ارزوو قلوا لوا ریزو رلمعا ردص
 نالوارومأم هن رومایرلهرناد قرلوا ینفتسمندجانحاه یم ر هرواشم هدلئاوا

 یرلادنهکمرتاد قحنایدض و یمسر رومامرب هدنتلا ناونعون هقشب ندرلادک
 رظندم هرصهرا هش رال عو بصن هلرابتعا قمشراق یخد هتلود ماهم اضعب

 هارزو نیشندبق هکدنک ترادص یرلهرکص قحنا یدا رولوا عقاو قفلوا

 هکم رک هنسهرص تلود تامدخ بودا مسو , یییصم ا ی قوش

 نوتسبهدنرصع ثلا ناخ دجا ناطاسو هک الشاب هک د كا ادو شهالشاب

 هرنادرب هدبلاع باب بولآ هدنلکش هتم" ر مهم نیر ومأمرب هدنقوفام كلاحر

 دا رز تف یار و سیئ رو لقرپو یمسر رومأمرب کد همان انک ادضک
 ی نوتیسب دنسموب یا اک هنقوفام تالوا قش رادرتفد یتح

 ا هه نامر لح رب هلذفلوا هلاحا قد هرابشاب یجوبق اضهب بوتا راصخا

 ۰ سجاد

a iL Eو  
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 ا

 اک س 4

 راع ) هدرخ الاعسر ٩۱ ( اشاب دشار ) هدلواعمر( اشا توفص ) هدنمرم
 ( اشا دشار ) هدنلاوش ٩۲ اینا ( اغا توفص ) هد هجا یذ ( اشا
 ( اشا یفراع) هدبجر ٩٤ املا ( اشا توفص ) هدلوا یذاج ٩۳ امنا

 اعبار ( اشا توفص ) هدرفص ٩۵ ( اشا رورس ) هرکص نوک شب نوا اس

 تجاح هتلاکو هدرخ الامسر بولوا (اشاب مصاع) لاکو هدنفلصخسح هن هلاصم

 [۱]ردناسکلع) هدا یذ بولوا مظعا ردص ةوالع هدرخ الایذاچ یدلاق
 هلوصو هننرافس سراب. انهاخ ( اشاپ توفص ) هدننابعش ٩٩ (اشاب یرودوتهرق

 نیدناع هدنبحر ٩۷ ( اشاپلوص) هدهدمقلایذیدلوالکو ([۲] اغا اوص) ردق

 دیعس ) هدنرخ الا یذاج ٩۸ ( اشا مصاع ) هدلاوش ( ۹۸ ) یراترضح اشاب

 هدد ر و نوک شب نوا اینا ( اشاب مصاع ) هدنمرحم ۳۰۰ یراترضح ( اشا

 هدنرخ الا یذاج ۳۰۱ ال (اشام یفراع) هرکصنوک ی یا اسداس ( اشاب توفص )
 (اشاب ناخرط) هد ۳۱۳ ( اشایدیعس) هدنسهایذ ۳۰۲ اكا ( اشاب رز ۱

 بصنیرترضح (اشاب قیفوت) هرکص هامربو (اشابدیعس) امبار هعفد هد۳۱۹ و
 ۰ ردراشفلوا

 هدقسام یتسهدعاق یمانعا « هربنک یارفس « هبا وروا هینس تئنطلس

 لس ناطلس راریفس رومأم هتماقا قجا رولوا نابتسم ندلاوحا جارت یذاخنا
 ۰ شفلوآ اد هدنرات:طاس یرلترضح ناخ دوم ناطلس ءرکصو یراترضح لا

 یلغوا یدنفا یرودوتهرق ی انفتسا اشاب یرودقتهرق ردناکلا (۱) "

 ةیجحراخ هدمبو یراشتسمو یسیر همک تراجت ءأشللاب ندهیحراخ بولوا

 کب ماسیس هدمب هلا لزع ردشلوا یرظان هیجراخ هعفان هرکصو یراشتسم
 « ردندنساضعاتاودیاروشموبلا ۰ ردهدنرخ الایذاج۱۲۹۵ یرازوردشلوا

 یلاع بولوا ندابطا بوبوقوا ندنبتکم هیبط ردیلهرشط اشاپاوص ( ۲ ) ۰
 یراشتسم هبحراخ هرکص یدلوا اضعا ههیلدع هدندوع بودک هدیرک هلا اشاپ

 قردلوا یسیلاو دیرک لاصفنالا دعب و یرظا هبحراخ یدلوا رزو هدنمرح ۶
 ۰ ىدا لاصفا هدنداروا

 رکبراید هدعبو یرسیموق یژرو رول رددوبنرا اشاپ نیدباع ( ۳ )
 بواوا یرظان هیحراخو ریزو هدنبحر ۱۲۹۷ بولوا یمیلاو هرمثطو یشتفم



 ست هد د ۷
 ٠ هلع ٤ یدنفا یراع كحوک ) هد ۲۲۰ هنر یدئفا بلاغ یدلاق خلکو درا

 1 ید اديس ) هدیحر الات (یدنفا بلاغ) هد ۹ )ك یتسح ) ه۸

 ۰ ( یدنفا قداص ) هد ۳۷ ( كب دماح ) هد ۲۳ ( یدنفا بناج ) هد ۲۳۳۴
 ٠ ( كى دماح ) هد ٤٥ ( یدنفا وتر ) هد 4۲ ایا ( یدنفا ادیس ) هد ۵۹

 : هلا ودرا باتکلا نیر هدب رح وب بولوا ) یدنفا ناهلس بیج ( هد ٤ اا

 . فک اع) هد ٤۸ ردشقک بولوا یلکو سرو ادنک ( یدنفا بئاص ) بویقک
 E ۰ یدلوا باتکلا سیر ( یدنفا

 یتراظن هجراخ ۱

 3 كنهیساس عاصم هطاوغل یتمدخ (باتک تسایر ) هدنسهدعقلا ید ۰۱

 باتکلاس ر ردشلدا لکشت (ینراظن هبحراخ روما)رب ندنرظن ٌهطَقن یتماح

 2 یصواخ ) هدنرخالا عمر ه۲ ردشملوا رظان یربشم ةبتراب ( یدنفا فک اع)

 1  ةلکو 09 هراس هد هک ( اشا دمشر ( هدن رخالا عید or ) اےاپ دجا

 اشا تعفر ) هدئرفص EE دشر ) هدندوع هد ( یدنفا یرون )

 3 .هدنلاوش ٩۰ (اشاب تعفر) هدرخ الا عمر ۵۰۱ (یدنفا مراص]) ہدهدعقلا یذ
 ِ ةلاصا هدنلاوش +۱یدلوا لاکو (یدنفایاع) هدنت رومأمهنورب (یدنفا بک)

 . (۱عاتعفر) هدنلوالا یذاج ٠٤ (یدنفا یلاع) هدنلاوش <۴ انا ( اغا دشر)
 1  هدنلوالا یذاج 74 ( اش دأوف ) هدنلاوش ٩۸ اما ( اغا یلاع ) هداضمر

 ۳ )اا للام ) هدنلوالا میر ۱ ات ( اناب دیر )ل هدنامش یار (اشا تفر )

 . هدنابش یدلوا لکو ( یدنفا توفص ۱ هلک تک صخع ه هنایو یدلوا ارنا
 ) اا مهدا ز ہدنوک شب ( اشاب یلاع ) ہدنلوالا عید ۳ انا ( اھا دأوف )

  هدلوالایذاج۷ ؛اسماخ اب لاع) هده | یذ(اشاپ بلاغلع) هدناضمر هلترازو
 * لتما ه> ۷۵ یدلوالکو ( اشا دو ) هدناضم ر ەلكىقيكەسراپان ا ( اشادأوف (

 . یدلوا لکو ) یدنفا توفص ۱ یدلوا ا هاش هدنسهدعقلایذ ۷1 یدلک

 ادا (اشاب یلاع ) هدنمرحم ۷۸ یدلوا لکو ( اغا یلاع ) «دنلوالا مسر ۷

 - هدلوالا یذاج یدلوا لکو ( كب ليج ) امبار ( اشا دأوف ) هدندمزا ةلاصا
 ۳ و ا 4 را ۱ اشا دآ دل ۸۴ اعیاس ّض ىلع (
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 (یدنفادجلدخ) هنسوا ان (یدنفا قازرلا دبع) «د۱۹۲ (یدتفا رع هداز
 یحاح ینکییدبع) هد ۱۹۷ (یدنفاد ع یربخ) هد٩ ه(یدنفا یضف ناماس) هد ۳
 هللا شیف)هد ۲۰ ۰ (كر هللا ءاطء) هد ۲۰ ۰( یدنفاهلا ضف) هد۱5۸(یدنفا قطص ۰

 ("یدنفا یضیف نایلس ) هدننابعش الا ( یدنفا یریخ ) هد ۲۰۰ انا ( یدنفا
 الا ( یدنفا هّللا ضف ) هد ۲۰۳ یدلوا ( یدنفا دشار ) هد ۲۰۲ انا

 هللاراشم یدلوا ( یدنفا یرب هللا دبع ) هد ۲۰۶ الات ( یدنفا یربخ ) هدمب

 ی داوا لیکو یسر نوباه یودرا ( كب د تح ) هیعلوا یرومأم هکراتم
 ریهقبح ودر را ید هدم واه باکر یدلوا لکو ( یدنفا یسودرف ( هد ۵

 ندودرا ( یدنفا دشار ) هد ۲۰ ۳ تولوا سیر ( یدنفا یک ست ۳

 یشابشواچ ( یدنفا دشار ) هدندورو و یددک قرەلوا یسر باکر

 ۰ یدلوا

 یرد ) هد ۱۲۰۹ یدلوا باتکلا سیر امات ( یدنفا دشار ) و

 ( یدنفا بتار ) هدهدعقلا یذ ( یدنفا یسودرف ) هنسوا بول وا ( یدنفا دم "

 فاطاع ) هنسوا الا ( یدنفا دشار ) هد ۲۱۲ ( یدتفا خمار ) هد ۱۲۱۱
 ( یدنفا عسار ) قرملوا ید ر باکر هدنسه را رصم هد ۲۱۳ ( یدنفا

 هدکارب هدحورح ااو درا بولوا کر ) ىدا فار دو ( هد ۲ ۵ ۱

 یی ( یدنفاباح ) هاکر هد ۲۱ باکر سی ر ( یدنفا دشر )یدک

 هد ۲۲۰ یدلیا تدوع نواه یودرا هد ۷ اا ) یدنفا دشر ) نوک

 تولوا ( یدنفا باخ ) هد ۲۳۱ ( یدتفا فصاو ) هر یدنفآ فار
 ۰ یدتک هللا ودرا

 ( یدنفا تلاح ) هد ۲۲۲ ( ید-فا ینص ) هد ۲۲۱ هدنواه باکر ۱

 كوس ) هنسوا ( یدنفا فراع ) هد ۲۲۳ اس ( یدنفا بناح ) هد ۲

 ۰ یدلوا ( یدنفا فراع

 هنسوا ( یدنفا فراع ) كور هد ۲۲۲ هنر ( یدنفا بلاغ ) هدودرا
 هلا نواه یودراو یدلوا انا ( یدنفا بلاغ ) هد ۲۲۳ ( یدنفا قفر )

 یال باور تر دک

 ٤ یدنفا فراع كوم ) هنن هدنحورخ ( یدنفا بلاغ ) هللا ودرا هد (

 بواوا ( یدنفا رهظم ) هنسوا ( یدنفا دیحو ) هد ۲۲5 لکو سیر



۷۵ - 

  ود ۱۱۰۸ یداوا لکو شیر ( ىدا قاسم ) هلکلردتوک هیودزا
 ۱ هد ( ۱۱۱۰ ]) ساب ( یدنفا یار ) ہد ۱۱۰٩ ( یدننا دع یلح كحوک )

 هل فیس ) اات ( یدنفا مر ) هدهالق تدم بولوا ( یدنفا یتطصم یجاح)
  دنسوا ( یدنفا هّلا دبع هدازضش ) هد ۱۱5 یدلوا لکو سیر ( یدتفا
 : مرکلا دبع ) هد ۱۹۸ اات ( یدفا ركبوا ) هد ۱۱6 ( كب مرکلا دع )

 ۱۲: ( یدنفا دجا یفراع ) هدعب الا (یدنفا رکبوا ) هد ۱۲۳ انا ( كن

 13 نایلس ) هنسوا اعبار ( یدنفا رکبوا ) هد ۱۲۵ الا ( كب مرکلا دبع ) هد

 . ودرا هد ۱۲۸ ( یدنفا طصم یجاح ) بولاق سیر هداکر هد ۱۲۰ ( یدقا

 3 هد ۱۲۹ یدلوا سیر ( یدنفا رداقلا دبع هداز ناضمر ) هدعب یدلوا ییر

 ۲ هدندوع ودرا یدلوا لکو سیر ( یدنفا دنجا یری ) یدلیا لاصفنا

 (  یدتفا دم لرابنا جوا ) ءدنناضمر ۱۳۳ یدلاق ( یدتفا رداقلا دبع )
 ( یدتفا لعام | لمنومطسق ) هتسوا بولوا ابنا ( یدنفا نایلس ) ہد ۵۳

 هدنعوقو برح هلا راشم یدلوا (یدنفا یتطصم یجاح) هدننابمش ٤4 بولوا
 غد ) هد ۱ یدلوا یییر باکر ( یدنفا حوت ) بودیک هل ودرا

 ( یدتفا ینطصم ) ستهتز هل اتخ برح ۱۰۳ یدلوا ا باکر (یدنفا

 یقطصم) هد ۱۱5۷ (یدنفادح بغار) هللا لزع هنسوا یدلنا تدوع هنماقم
  یعاح ) هدنمرحم ٩۷ ( یدشنا هللا دبع یئ ) هد ۰ اساث ( یدنفا

 ۲ کیا ( یدنفا دماج ءزج ) ہد۹ ( یدنقا دجالماک ) ءدو۸ ( یدنفا یدبع
 3 یدبع) هنسوا ( یدنفا مسار رکبوبا ) هد ۰ ( یدنفا دم ییوع ) ال هاب

 1 . ( یدنفا ر۴ هداز اغا روالد ) هد ۷۲ ( یدنفا فغاک ) هد ۷۱ ابا ( یدتفا

 3 1 یدننایاحر) هد ۷۵ اسان ( یدنفا فشاک ) هد ( یدنفا هللا دع ) هتسوا

 | نیما ) هد ۷۸ ات ( یدنفا یدبع یعاح ) هد ۷۷ ( یدنفا ناصن ) ءد ۷٩
 1۹ یدنفا نات یلرپشکی ) ۸۱ ( یدنقا رع هداز یعاج ) ءددعا یذ ( یدنفا

 لکو هد (۸٩ یدنفا قازرلا دبع ) هد ۸۰ اسا ( یدنفا ییاحر ) هد ۴

 3 . یدلوا ( یدنفا بینم مهاربا ) دلاصا ءرکصو

AY هدناکر ) كب تثار لعاما ( هرکص و ) یدنفا قنطصم اح (  . 

 (  یدنفا بینم مهاربا ) هد ۸۸یدلوا (یدنفا یئاجر) هد ۸۷ بولوا سیر
 ا فط ) هد ۱۱۹۰ یدلوا سیر ( ك لیعاصا فئار ) هللزع هدندوع



 a ان
 زا

 هتس ۷6 تست

 ۹۸٩ ( يلچ هزج ) هدم ابن (.یلچ يحا دبع ) هد ۹۸۸ ( يلچ شیورد
 كحوک ) هد ٩٩۰ ( ىلج ىلع مال ) هنسوا ( یلح دج هداز یعقوا ) هد

 7 نوا باکر ( كب نسح ) یدلوا ان" ( كب هزج ) هد ۹۹۲ ( كب نسح
 یودرا یدلوا شب ر هدناکر هدد دوع ) یلح هزج ( هد ٩ یداوا نیز

 دج لاد ) هد ٩۸۸ یدلردنوکس یر ( ېلچ د هدازحات ) هد ٩٩٩ هل واع

 خرف ) ابقامتم ( يلج یسوم ) هد ۱۰۰۰ اینا ( یلچلع ) هد 44٩ ( ېلچ
 هد۱۰۰۳ هدعب ( یلح نیسح ) هنسوا اینا (یلح دم لاد ) هد۱۰۰۱ ( كب
 یسوم) هنسوا ال ( ېلچ لع ) هد ۱۰۰۰ (یلجیسوم) ۱۰۰2 ( ېلچ يح )

 هد ۱۰۰۸ا( یلحیسوم) هد۱۰۰۷ اا ( یلح يح ) هد ٠۰۰٣ ابن (یلح :

 داری شچوک) ۰ ۱۷یلچ یدم) ۱.۰4 (یلچبازی)
 هنسوا ( یدنفا مهاربا مم بناک ) ہد ۵ الا ( هداز یحای ) هد ۱۰۱۴ "

 ( یدنفا ایلع لع ) هد ۱۰۲۲ ( یلح ینطصم ) هد ۱۰۱5 الا ( هداز یحای)

 لعل ) هد ۰ اعبار ( هداز یحای ) هد ۱۰۲۵ ( یدنفا مش ) هد ۱/۳۳ 7

 ( یلج یردق ) هد ۱۰۳۶ ( یدنفا نیسح ییهنسو ) هد ۱۰۳۳ ( یدنفا دم

 ۰ (یدنفا نیسح) هد۳۸ (یدنفا هتلادبع یراص ) هد۱۰۳۷ ( یلح قاروط) هدمب
 هدع ۲(یدنفا یردق) هدع۲ (یدنفایوعرع) ءد۱۰۳۹ (یدنفالصم) هدعباساب

 (یدنفا ركبوا ) هد ٤٥ الا ( یدنفا نیسح ) 44 ( یدنفا لعاسا یوزیرط)

 ( یدنفا لیعاسا ) هد ۸ ( یدنفا قدص ) هد 4۷ انا (یدنفا یردق ) هدعب "

 هد ۵۷ امبار ( یدشفا یردق ) هد ۵۱ ابا ( یدشفا هللا دیع) هد ٤٩ انا

 دج یتافوقوم ) هد ٩۰ امنا ( یدنفا ققدص ) هد ۰۸ اینا ( یدنفا رکبوا )
 هد الا ( اشاپ قدص ) هد ٩5 ( یدنفا دج هداز یاش ) هد+۱۱ ( یدنفا

 نیسح هداز مجع ) هنسوا ( یدنفا ینطصم هحوق ) هد۷۶ انا ( هداز یاش )

 ۱۰۸۵ ( یدنفا بلاط ) هد ۱۰۸۳ انا ( یدنفا طصم ) هد ۷۷ ( یدنفا

 هحوق ) هد۹۵ ( یدنفا نطصم هدازیصیم ) هد٩۸ الا ( یدنفا ینطصم )

 دجا یسش ) ۱۰۹۸ ( یدنفا دمحم نکی ) هد ۱۰۹۰ اعبار ( یدنفا ینطصم
 ( یدنفا زکب ونا فاورش ) هد ۱ منا ( یدنفا نکی ) هد ۰ ( یدنفا

 یدلوا ند هدیوباه تاکر ( كم دج یجاح هداز اشاب نیسح ) بواوا

 هد ۱۱۰۷ ( یدنفا دم یار ) هد ۱۱۰۹ اا ( یدنفا یسش ) هد ۳



۹ 
 ( یدننا دجا فصاو ) هد ۵ ( یدنفا دج یداماد مرکلا دبع ) هد
 ماص ( بو ( یدننا تلا ضف ( هد ۷ ) یدشنفا ینطصم خار ( بو
 ینطصم یحاح ( هد ۴ با ) ىدقففا ناهع ( هد ۱ ( یدنفا بناح چ

 هد ۲۲۵ ( یدنفا دشر ) هدلاوش ( كب یضف ) هد ۲۲۶ ( یدتفا تارا ویب ) هد ۲۲۳ ( یدنفا یدشر ) هد ۲۲۲ ( یدنقا باغ ) هدعب ( یدنقا

 (كب تفع هللادبع) هد ٣ (یدنفا نیسح نسح) هدمب ۳ (یدنتا فراع)

 ` نوزوا) هد ۲۳۳ ( یدنفا تلاح ) هد ۲۳۰ ( یدنفا هاک| سو ) هد ۹
 ( یدنفا نیسحم نسح ) هدعب ( كب یتسح نیسح ) هد ۲۳۶ ( یدنفا نیسح

 22 ینطصم ) هد ۸ اینا ( یدنفا اص ) هد ۷ انا ( كب یتسح ) هد ۰

 . . (( یدنفا فسو یجاح ) هد 6۰ ال ( یدنفا بناج اص ) ۳۹ ( یدنفا عیش

 . (ك دشان) هد 4۳ الا ( یدنفا نیسحن ) هد ٤۲ ( یدنفا هللا ءاطع ) هد ۱
 E یداه) هد 4۸ ( یدنفا دعس یحاح ) ہ3 4۷ ( یدنفا یجالص ماص) هد ٤

 . چاقرب ردشفلوا بلق هنتناما رتفد هد ۵۲ بولوا ( یدنفا لع) هدعب ( یدنفا

 E الکو و یسهقباس تىما هددسنا نیا بصاثم دودعم قردهل را هم هرکص ےس

 . هلاحر طسو ضعبو ردشملاق رابتعالا كورتم بويلوا صوص هلاحر "هلحاو
  ردرایدنفا فئار یدعس « فشاک ( كب قئار ىلع ) هدرانوا ردشفلوا هجوت
 ۰ (یدنفانیسح یل وطالا ) یتاک ن اطاس هدلاو هرکصندهرادا هحراهنسهللا یسهرص
 . یدمآ یودخم لوس كناشاب مولظم هلنلوا فرصتم هماج هدواو شفلوا بصن
 ۰ ردشفلوا هیحوت هیدنفا كب قیفوت ندنسافلخ

 ی ةهبعش

 رباتکلا سر

 E ترابع ندنکلطباض نواه ناود باتک یرلادتا یتمدخ باتک تسایر

 ۰ ردشعا عفر نبغلوا

 ینطصمهداز لالح ) هد۳۷٩ بول وا (یدنفا ردح) باتکلاس+ ر كليا

 (یلحدجهداز یدننا هللادبعیرکا ( د۲ ) یلح شیورد ( هدعت ) كى

 راز هلال ) د٤۹۷ ( یلحیحم ) هد ٩۱۸ ( یلح دم هداز ناضمر ) ۱

 لنت ) هد ۹۸ (ېلج يحلادبع) هدب ( يلچ نیلا يغ ) هد (ېلچدع



 بسم ۱۷ ۳ تعن

 اناث(یدنفا رکبوا) هد ۱۱۸ (اشاب نامعکكحوک )هد ۱۷( اشاب نیسح یم :دق)

 زوکهرق ) هد»۲۲( اشاب ناهلسمزابا ) هدندمزا ( اشا یلعهدازلوتقم) هد ٩

 (كب رکب ز o3\ A (كب ےہارا هداژ هب اد) a3 (كب رکی هداژ اشاب دم

 هدنشهحا یذ ( یدننا ملس ) سردم «دناضمر ( اشا دم ) هد ۱۲۹ اینا

 رکب ) هد ۱۳۳ ( قایق اداب ینطصم ) هد۱۳۰ ( یدنفا هتلادبع هداز نسحم )

 ( ادا یلع یرهشو ) هد ۱۳۵ ( كب دج هداز اشاب ینطصم ) هدعب ( ك

 یکب) هد ۱۱۸۷ ( اشا رکبیهینالع) هد ۱۱۵۵ اعبار ( كب رکپ ) هد ۳

 ( كب ركب ) هد ٩۱ ( یدشفا لیعایسا لسنومطسف ) .د ٩ اسماخ ( ك

 هد ۳ ( اشا دجا الش ( هد ۵۲ ( یدنفا نامل یدمآ ) ءدعب اسداس

 ( یدنفا هللا دعس یباح) هد ۵۵ ( اشا يج ) هد ٤ عباس ( كب ركب )

 a كيركب ) هد ۸ (یدنفانسح ( هد ۷ ) یدنفا فسوت یحاح ) 5

 دم ) هنسوا ( اشا دج بغار ) هد ٩۱ ایا ( یدنفا هتلا دعس ) هد ۰
 دیعس ) هد ۱٩ ( یدنفا شم ) هد ٩۵ امسا (كب ركب ) هد ٩۳ ( یدشفا

 هد ۸ انا( یدنفا شمع ) هد ۷ ارشاع ( كب رکب ) هد ۷ انا ( یدنفا

 ( اشا كلم ) هد ۷۱ ًارشع یداح( كنرکب ) هدهدعقلایذ ( انا ىلع قم )
 دماح هزج) هد ۷۵ ارمشع یا ( كیرکپ ) هدعب ( اا ینطصم كنيس ) هنسوا

 هن وایو ا ر٤ تلا (كب رکب ) هد۷۷ اا )اب ینطصم) ۷ (یدنفا

 هللادبع) هدعب اما ) اشاب فالم) ۸۲ ( اشاب نیما ( هد۷۸ (یدنفاسبا نان (

 تەفر ) داسا ایڈ ۸( یدنفاهللا دع ٥) ) یدافا نایع ( درکه (یدنفا

 ) یدنفا د.حو رع ) هد ۸۸ اثلاث ( یدنفا هللا دع ( هد ۸٩ ( یدنفا دجا

 ( ی دنفاتعفر) ٩۹۲ ( یدنفایاحر ( هد ) یدنفا یظفح ےدارا )هد ٩

 رع) هد ٩٩ ( یدنفا فظن دچا ) هد ۹۵ ( اشاپ ینطصم دیس ) هنسوا ابنا

 (یدننا یناطصمینکی یدیع) هد۷٩ اا (كب تعفر) هد انا (یدننادیحو "

 فظن دجا ( هد ۰ « (یدنفا ناملسیسیف ) هد ٩۹ (یدنفا نطصم یل هلال )۸

 هد ۱ (یدنفانسح) ارخ وم ( یدنفا ناهلس یهش | اناث هدلاوش ) یدتفا

 (یدنفا نلطصمیلدلال) هد۲۰۲ (كب قح) (یدنفایریخ) ءرکص (كب هتناءاطع)
 ارنا هدعب (یدن ها فثار لع) هد ۰٣ ) یدنفا هللا دبع هداز,یجهمارعوط)

 نیما یداماد ییتیرش) هد۲۱۱ (یدنفایرب هّلادبع) هد۲۱۰ (یدنفاهّلادبع)

 ۲۱ ( یدنفا ناّعع ) هد ۲۱۳ ( یدنفا یتصع یعاح ) هد ۱۱۲ ( یدنفا



— ۷۹۲ — 

 لوا ةبعشس

 ۱ یجناش یی یقوت ۱
 ۸٩ (كب دع ەداز یرزح) یدنلوا لکشتو داحا هدنحاف رصء دنس وب

  دچا هدازیرانف ) هرکص ( اشاب ندلا جارس) هدعب ( ياج دمت یناما رف ) هد
 . ( یلح دجا هداز فوسلف ) هد ۸۸٩ ( ىلج مساق ناخ ) هد ۸۸۷ ( یلج
 ` هدازحات ) هد ٩۰۷ (یلحدجا هدازاشاپ سونغز) ٩۰۳ (یلجدواد هرق) هدعب

 ( یلح رفعح ) هنن ( یلح دم هداز فرعم ) هرکص ( یلح رفح .
  یدس) ( كب زوریف ) هدعب ( اعا دج یلهیساما ) هد ٩۲5 ( كب یدبع )
 ینطصم هداز لالح ) هد qr ( كب یسع هداز یلرادناح ) هد ۹2۱ ( ك

 دج هداز ناضمر ) هد ٩٩٥ ( كب دمت هداز یدبع یرک ۱ ) هد ٩٦٤ ( كى

 : یرک ۱) هد ۷۰ اما ( هداز ناضمر ) هد ۹3 ( كى نابعش ) هد ۸ (كب

 هد ٩۸۱ ( یلح دج یلایو ) هد ٩۷۰ اينا (كب ینطصم) هد ٩۷6 اتات ( هداز
 دارم ) هد ٩۸۰ ( یلج دوج هداز لعم ) هد ٩۸4 ( كب دجا نود رف )

 نودرف ) هد ۸٩ ( ېلح هزج ) هد ۸۸ اینا ( یلح یایو ) هد ۸۰ ( يلج

 5 ( یلح دج هدازحا ) هد ۹۹۵ ۵۵ (اشاب لاو ) هد ٩٩۱ ات ( اش
  شوخرس) هد ۱۰۰۳ انا (اشاب هزج) هد ۱۰۰۰ ابار (اشاب یایو) هد ۰

 ( یبلج ىلع مال ) هد ۱۰۰۵ اتا ( اشاب هزج ) هد ۱۰۰۳ ( یدنفا یدیع
 (اشاب هزج ) هد ۱۰۰۸ ( اغا يح ) هد ۱۰۰۷ ( یدنفا یسوم ) هد ۰

 دجا ( هد ۱۰۲۷ یدلدا لع هد ۷۲ ( یدنفا رضخ ) هد ۱۰۱۲ امار

 هد ۰ ( اشا فسو ) هد ۳۷ ( یدنفا نامع یداقوت ) هد ۱۰۳۰ ( اشاب

 هد ۵۷ (اشا قدص ) هد 6 ( اشا بونا ) هد ۱۰۵۳ ( اغا ینطصم ) .
 اعا دص ) ہد ٥ ( یتفوقوم یدنفا دج ) هد 96 اين ( اش ینطصم) "

 یدبع) هد۱۱۸۰ ( اب رفعج ) ہد ۷۲ الا (اشاب ینطصم ) هد ٩٦ اب
 لعامما) هد ٩۳ انا (اشاب یدبع) هد ۱۰۹۱ (اشاب لعاسا ) هد ۸٩ ( اشاب
 ۱۰5 ( انا دم یرح) هد ۱۱۰۵ ( اشاب دع ساملا ) هد ۱۰۹۸ اینا ( اتاپ
 لفرق ) هد ۱۰۷ ( یدنفا هللا فیس ) هدناضر ( اشا دج یجهتسارک ) هد

 ( اشا دجا سوناوق ) هدعب ابناث ( اغا یرح ) هد ۱۰٩ (اشاب ىلع هداز

 هد ۱۱۰ ( یدشا رکب وا ) هد 11٤ اناث ( ید. دفا هلا فیس ) هد ۳



ِ — ]۷۹ 
 ۱۳۱۳ بولوا ندایکزا شمش نسرح ناکرا ردیلریکبرع اشاب رکاش

 0 یدلروس ناسحا يلربشم هس رح ناکرا ٌةبئس تف تایمر

 ندیرح ناکرا ردردار كجوک كناشا دعسا ىلزقاس اشاب مظاك
 ناسحا كلريشم هدنشلنادناموق هقرف یحنرب تداعسرد هدنرفص ۱۳۱ بوش

 ۰ رد ریش ودرا یبهجوآ نالا یدلروس

 ردشفاوب هدنفلنادناموق هقرف یبکیا هصاخ و رادکسا اشا تکوش
 ۰ یدلروس ناسحا كلريشم هدنرفص ٤

 دیمزاو قیرف ضیقثلاب ردسودخحم كناشا ظفاح سکرح اشا نیدلادعس
 ۱۳۱۵ و نوا یاداموق هقرف یجنرب هصاخ هو هی یادناموق فیدر

 7 ی رو تامساح هح رل هنس زدند رح ناکرا اشا یدشر نسح

 ۰ ردشلروم ناسحا یربشم هنر هد ۱۳۱۰ قربلوا

 عید باب

 هرکص اهدو باتکلا سیر هرکصو یمقوت یلاحر یلاع باب هدائاوا ردرلرومام
 نما رتفد هاراقلرادرتفد هسبا هللام بولوا ترابع ندنیصانم یلاءردص یباده
 رومأم رابناتو لوا ةرکذ نو یشابشواچ یخد هنب راشیا هیلدعو یجهبساحم شابو
 رد راثما راو رېش هدو هکیدا راقاب هنشیا هربحذ یخد مقر ید راشلوا

 لوا رادرتفدو سرو ادقک رارومأم نالیدا بح ههراشتسا ته قلا

 ندنرود ارزو نیشنهبق یتح یدا مظاعا یک ینا رتفدو یبقوئو یشابشواچو

 ۰ یدا رارواوا رومآم یسیکیار ندر ودص هلرلنون ههرک اذم هرکس

 تراهص هدکانون:باتکلا نیز دباو یقو ارا اغ نا
 هلام نیرومأم یداروک بسانم یسارتسوک رایشابثواچ هدیاړز یا

 ۰ رولپروک هداب رخا



۰ — 
 ۱ ءدازناطا_هع پولوا ندنناطباض e ردرهش اشاپ ےدن دو

 هدنل والا یذاج ۱۳۰۳و قیرف هلنلویجوز نام كحوک
 E . یدلوا رومأم هنسراد یراوس بولوا ریشم

 ین ۳۰۳ و قیرف بولوا ندرکسع نامش رددونرا اشا بجر
 . یودرا یجتلاو یبغشب هدمب یدلوا ریشم هدنفلنادناموق كينالس ءدنسهجخ |

 : ۰ ردبن هنأموق برع سلبارط مولا بویلوا یدیشم رتوباه
 هرصم ندارو ردرکسعییهدق بولوا روهشم هد یلیوکریجنا اشا نسح

 یرکسع تافرشت بولیرویب ناسحا یسهبنرو شک قرماوا قیرف بودک
 E ۰ ردشلوا ریشم هدنلاوش ۱۳۰6 قرهلوا یبیر

 سلبارطو قیرف بولوا ندرکع ناصت ردکرج اشا دج کذ
 .  یببشم نواه یودرا یجدرد هدنلاوش ۱۳۰6 بوناوب هدنرانادناموق برخ

 7 ۱ - ردشلوا
 ۱ ناسحا ترازو هدنلوالامر ۳۰۹ نکیآ قیرف ردیلعرق اه, یضف دجا

 3 . لقوا یودرا ىحتا موبلا بونلو هدننلنادناموق لاو نع و شلروس

 . .  بنکماشاپ دیج لیلخنب اشاپ هتلا رون نیاشاب لاج نی اشا فصا
 . ردشلروس ناسحا یریشم ةبتر هدنرخ الا عر ۳۱۰ و شعب ندایرح

 هدنحر ۱۳۱۰ ردسودح اشاب دوج قسا نادوق اشا تبار دجا

 بواوا یرظان رحم نوک کیارب نکیا قیرفو شلرویب ناس>ا یریشم هیتر
 . روبنلو یسلاو زا مویلا

 تیانع كلربشم هدنلاو شش ۰ نکیا و برح ناکرا اعا دا

 : 3 ردشلروم

 یدلروس ناسحا كلريشم هدنلاوش ۱۳۱۲ ردنداصا یلاہاملا اشا سنلوع

 كاریشم نکیا ىلعم هداب هدنلاوش ۱۳۱۲ ردیابنالا اش رتفوهبماق
 ِ ریمل جم ناسحا

 هداژ ا شاب ردهداز اغا داهرف نیترلرومأم كرك اجاب مهدا

 یریسم ةر هدنناضمر ۳۱۳ بولوا ا ردشلوا داماد هکب نایع

 ردنا ییز ینوسیموفیرکسعشیت# ن الا ردشلروس ناسحا



 ف وو

 بس ۷۸ بس

 یعهشب هعفدییا هدمب ردشلوا یریشه ودرا یمتلا هدنسهححا یذ۱۲۹۳ کیا

 .ردینادناموق مو هوصوقو كئالس مولا قرهلوا یریشء نواح یودرا

 هیتر ندقلبشاکس بوش ند رح ناکرا یرلترضح اش دجا رک اش

 یذاج ۱۲۷۹۵قیرف هلا لقت هم هه رکسع هنن هلقلاول و گاه هحرادنسو هد هک ہل

 هداملا قوف و یلکو یلاو درک هدعب یدلوا یریفس غروبسرتپ و ریشم هدنلوالا
 ۰ ردمسموع شتفم یسهناهاش تایالو یلوطانا نالا یدلوا ینادناموق

 نسح یب وکر یجنا یردب بواوا ردقیالاریم هدرصم یراترضح اشاب دوف
 اول رلیدلیا قابتشا ضرع ههبنس تنطاس تمدخ رارکت هل راترضح اشاب

 .دوایو ناسحا یربشم هنتر هدنرخ الا یذاج ۵۰ هرکص ندقدلوا قیرفو

 ۰ یدلوا ناداش هلکلمرکا

 3 نکیا قیرف زقلاب ندهناهاش رک اسع ژدیلیلوطاا یرلترضح اشاب لداع

 ناسحا تراز و هنر یلوک هد كنسهدعقلا یذ ۱۲۹٩۹ بولوا را

 ٣ ردشلروس

 هدنحوا كنلاوش ۱۲۹۹ بولواندناروای یرخف ردلرسنارف اشا هسیربد

 ۰ ردشلروس ناسحا ترازو

 هداز ناطلسهمطع ردیمودحم اشاب ینطصم یاکرس یرلت رضح اشاب ییسح

 یاروش راد هحرلهنس قرلوا قیرف یدلدا جوز ی رات ریضح ناطاس مناخ كوس

 یدلروم ناسحا یریش بتر هدننابمش ۱۳۰۰ یدنلو هدنتسايرو هدنفلاضعا

 ۰. ردزومام هتسلاع مسر قلمالس

 هدنلوالامیبر۱۳۰۱ نکیا قیرف بولوا ندههرکسعناکرا اشاب یرون ناّیع
 مولا پولوا یسیلاو هروسو نعو باح هدعبو یسلاو زا ریشم ٌةمراپ

ET۰  

 هلی-2ا تقابل تاما هدهنولپ بولوا ندنساما برحناکرا اشا قیفوت

 هرانو اه ی ودرایکتلاو یه یدلروب ناسحا یربشم بتر هدنبحر ۰۱ ۱

 ۰ ردیسیلاو هرقنا موبلا بوئلوب هدنراکلریشم
 قیرف بولوا ندنرااوصحم یرکسع بدم ردملب ک٣ یی ا رهاط

 ءكعإ یداوا ریشم هده ودرآ یکی هدنس هما ید ۱۳۰ یسلاو هردوقشاو

 ۰ یدلیا لاصفنا قر هلوا یسلاو هردوقثا ,



— VAKA — 
 ےددعقلا یذ 4 ادا قطص» ) هدناذمر ( اشاب درف ) هد ۸ ( انا مدت

 هدنابمش ( اشاب دعما ) هد ۸٩ ( اشا مهاربا ) هدنوک وا ( شا مان
 (اشاپ نیسح ) كس یذ ( شا 2 ) ءدناضمر اما ( اا ینطصم

 اغا دعسا ) هد ۱ Ub) دج ا ر هد ۰ ) اا اطر دداا یک

 ( اشاب قسا ) هدنناضر الات ( اغا اضر ) هنسوا ( اغا فور ) هد ۲ منا

 یدع ) هد ٩۳ ( اغا شیورد ) هدهدعقلا یذ اثات (اشاب اضر) ءدلاوش "اس
  ناسحا یناونع ( قلنادوق ) بولیدا بصف اینا ( انا دجا ) هدهامرت ( اشاب
 ۰ ردشع وا

 یدلوا هلیناونع رظان هه رحم ی راترضح (اشاب فژر) هدنسهححا یذ۳

 هدیحر اما (اشاب مهارا ) هد" ۹۵ ( اشاب دیس قیرف ) هد ۶

 ٩۸ هرازولا عم یراترضح ( اشاب مسار ) هدنرفص ۳۹۹ "لات ( اشا مو )

 ۰ ردشلوا [ ۱ ] یرلترضح ( اشا نسح ) هرازولا عم هدن رقص

 هحاس

 ملسناهاس قردلوا ( هناخسدنهم ) بتکم ندا لکشت ادا هدهیلع تاود

 زن رد راتمروم اجا یرلترضج ناخ دو ناطان و ان یراترضح کل
 e نیا مات هد رحم و هبرح هرکصو هب رکسع ةیبط بتکم 1

 لاصبا هد هعق تاماقم بو رب دش ییاطباط درهم دوح وم راب کمو هتسا

 ۱ 2 یراریش» 9 یخ رب ندرابالاو e ردراشلپا

 ۰ داذلبا

 قیرف بوش ندژزحناکرا ردیلدیساما یرلترضح اشاب یزوف لیسح

 یهاسرت ی رد ردلدطا هحزو 1 یرلت مضح اشا ی۔ح نسح ] ۱ 1

 ندنکلیراوس نواهیامع و د يلهرز ردشل وا تام شو انس هد راخبو:بس اشا لنبسح

 هدد رقص ۱۳۹۸ برو دن ایر و ینادناموت هزامح هَقرف هحرل هنس هات اشن

 < ردرلشلوا یرظان ه رحم ترازو 4مراب

3 

۰ 

ِ 
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 كنيس ) هدمرحم ۷۵ ( اشا نسح یجاح ) هدیحر (ائا نطص» ) ۶

 . یتسحنیسح)هد۷۸(شاب دج شین )۷۷ ال (یغب هرق ) هدناضمر (اشاب ینطصم
 هد ۸۳( اا مهاربا )د۸( اشا كلم)هد۸۰( اشاد نوسوط ) هد۷۹ ( اشا

 كلم ) هد ۸۷ ( اشاب نسح ) هنسوا ( اشا رفمح) هد ۸۶ ( اشاپ نیدلاماسح )
 . ردشعا یداع یندم هلبصن اما ( اشاب نسح) هد ۸۸ ( انا دج

 ۳۱۸ كحوک اشا لیسح ) هد ۲۰ ید رک ( اشا لیسح ) هد ۲۰۳

 دج یحاتسب ) هد ۲۲۰ ( اشاپ لیعاسا ) هد ۲۱٩ ( اش رداقلا دبع ) هد

 نمار) هد۲۲۳ ( اعا ىلع دبس ) هدهخا یذ ( اشا لاس) هد ۲۲۱ ( اشا
 هدرخ لا مسر (اشاب ىلع یبهخرح ) هد ۲۲۵ آلا ( اشاب لع ) ءدلاوش ( اش

 (اشاب ورسخ ) هددنافو هنسوا ( اشا دج ءرق ) هد ۲۲۹ ( اشا لع ظفاح )

 هدازح وصن )هد۳۷ (اشاب هّللادبع) هد ۳ع(اش نسح ( ۳۳۲ اشاب دجا ) ۲

 (اشاب تزع) Joss ۲ بنات( اشا ورسخ) هد اشاب دم ءرق ) هدلاوش ( ( اعا ىلع

a : ۰یرا رف) هده۲(اهاپرهاط) هدو۸(اشاب لیخ) هد 6( ( اا دجا یعج وا  

 ( اغا لیاخ) هد۵4 اینا ( اشاب رهاط ) هد ۵۷ ( اشا ا هده ( اشادجا
 )اد 3 "لا ( اھا لیلخ ) هد ٩۳ ( اب لع دج ) هد >۱ انا

 هد 3۸ اا( اشاب لع دج ) هد ٩۷ ( اشا نایلس ) هد 6 اا ( اغا

 هدناضمر یلسیربق ( اشا د ) هنسوا ( ) اشا اضر ) هد ۰ ( اشا دو )

 اسان ( اشا دج ) د۷ بار ("اشاب لع دجم ) هد ۷١ ابار (اشاب لیلخ )

 ینطصم زبلکنا ) قیرف هدنبحر ۷۹ ًاساخ ( اشالع دم ) ینوک یجتقرق
 مسو یجاح ) ہد ۸۱ ( اشا دمع شنا ) هدننابمش یدلوا یرظان دررح ( اا

 -یدلوا اسداس ( اشا ىلع دع ) هده ایف ( ا2ا لیلخ) هد۸۲ [ ۱ ] ( اشاب
 هد رحم هراد دا اشالا هدقلنادوف یسادناموُ نونامش یاعود هد ۳

 هللاونل قلنادورق هدنسهتفه هد هسیدلرو ۸ ( اشا قح ) یتراظن قرهلرتآ
 . مهارا ) قررف هد ۶ ردشلرو هب ( اشا مسو )« یتمیایر سلخ ادناموق»

(ll3 دوج ) هد ۸6 هن راظن را هن راظن هب رح یساداموف هلیصن  

 ةنیفسی راوسوروای هدنوناه نیبام یرلت رضحاشا یو دج ا جالا[ ۱ 1

 ترازو هم اب هداهش ۱ قرماوا یه ریس هد رح هدندم زا هلفاوا نواه

 ردلوزعم مولا ىدا راثلوا نادوبق



— ۷۸ — 1 
 یغلاخ) هدبجر هنسوا ( اشاپ ینطصم هرق ) هد ٩5 ( اهاب نطصنزانروس )
 دچجا یدیس ) هدلاوش ( ( اشاپ ناعنک یراص  هدناضمر ) اشاب نطصم یداماد

 ( هدازشواح) هدلوالا مسر ۱۰۳۸ ( اشاپ دجم لابوط ) هدرفص ۱۰۹۷ (اشاپ

 (هدازکبماسح)هدننابعش ۷۰(اشاب یعوقی) هد 24 ال ( اشاپ نیسح)هنسوا ا
 هد ۷٩ (اشاپ نطصم ) هدبحر ( اشاپ رداقلا دبع ) یلغوا هدنتافو هد ۱۰۷۲ انا
 دم هداز یدس ) هد ۷ شا ( اشاب لع ) هد ۸۲ ( اشاپ ینطصم نالبق )

 جوک ) هد ۱۰۹۱ ابن ( اشاپ نالبق ) هد ۸٩ ( اشاپ هارباءرق ) ۸۸ (اشاپ
 بحاصم) هد ۱۰۹۵( اشاپ ینطصم لقس ) هد ۱۰۹۱ ( اشاپ ینطصم یهاپس
 دچا یلبالق ) هد ۰٩ (اشاپ ميهاربایلغوا یلرصم) هد ۱۰۹۹ ( اشاپ ینطصم
 . یدلوا نادوبق ( اشاپ

 هد۱۰۳ انا ( یلغوا للرصم) هنسوا ( اثاپ نیسحهطروم:نع) دو ۱

 (هطروم هنم)هد۱ ۱۰۷ (اشاپنبسح هداز هحوع)هد» ۲ (اشاپفسوب قيبالاپ )

 نافعكحوک )۱۱۱۵ (اشاپ دج یجعشا ) ۱۱۱١ (اشاپ حاتفلادبع ) ۱۱۱۳ اناث
 (اشاپدم ی بو)هد۱۱۷( اشاب نجررلادبع) هدنابعش( اذاپ دع یجەطلاب) ۱۱۱ شاپ

 ( اشاب دج هداز اشا ىلع هسوک ) هد ۱۲۱ ( اشاپ هاربا یمهروم ) هد ۱۸

 دجا ) ۱۲۵ (اشاپ مهاربا هحاوخ) هد ۱۲۵ ( اشاپ دجا یلریک ) هد ۳
 دلا یذ بنات ( اشاپ یجشا ) هدلاوش ( اشاپ ناملس هزابا ) انا ( اشاب
 مهار ) ہد ۱۲۹ ( اشا دع هجاوخ ماج ) ۱۲۹ ( اشاپ یریمزا )

 ( اش, ینطصم قایق ) هد ۱۳۳ اسان ( اشاپ نایلس ) هد ۱۳۰ اا ( اشاپ

 هدهدعقلا ید ا ( هحاوخ ماح ) هدنناضمر ( اشاب یدبع ) هد ۳

 . هدلوالا یذاج (اثاپ یدیع) هدمب (اشاپ نیهاش ) هد ٤٤ ( اشاب دجا ظفاح )

 ( هجاوخماج ) هددجا یذ ( اشاپ رکیوبا ) هد ٤٥ (اشاپ نیسح یجاح )
 ینطصم روخاریم ) هد ۱۵۳ ( اشاپ نایلس ) هنسوا ( اشا ىلع ) هد ٤٠٥ الا
 هدهدعقلا یذ ( اشاپ ینطصم رب ) هدنناضمر ( اشاب يح ) هد ه> ( اشاپ

 (اشاپ دوج ) هد ۰4 ایا ( اشاپ نطصم ) هدنااوش ۵۷ ( اشاپ دجا بنار )

 نان ( اشا رکب وا ) هد ۱۱۹۳ ( اشاب ینطصء هداز راوسبث ) هدهعا یذ

 ناولسیتاب هرق ) هدنرفص ٩۸ ( اشاب كلم ) هد ٩6 ( اشاپ قاروط ) هد ۶
 ( اشاپ عرکلا دبع) هد ۷۳ اناث (یغاب هرق) هد ۷۱ ( اشاپ ىلع ) هد ۷۰ ( اپ
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 یانود هجا ۸۵۵ هما ان ی راصح یبا مور یراترضح ناخ دج حفلا وا

  قرلوا لزا هاش مساق ندتهجوا نوجا ققوص هنعاخ تدامسرد ین وام

 (كب نایاس یلغوا هطلاب) یسیجنرب كرااشا نادوبق ردراشمرویب حف یلوبناتسا

 : رونلوا دع
 صاخ ) هد ۸۷۰ ( اشاپ نیهاش هجشاوب ) هد ۸۰۲ ( كن ناملس ) هد 6

 ج” ) ۸۸1 ( اشا دجا كیدك) هد ۸۷۲ ( اشاب دوځ ) هد ۸۷۱ ( سئو

 هرقیجناشن ) هد (٩۰۸ اشاپ دواد كج وک )۸۹۸ ( اشاپ نانس ) ۸:۷ ( اشا

 ( كن رفعح ) هد ۹۱۷ ( اشاپ دجا هدازکسره) هد ٩۱۲ (اشاب دواد

 نیدلاریخ) ۹۶۱ (كب دجا شکناک ) هد ٩۳۸ (اشاب ینطصم قالپ ) هد ۵

 (اشا هلایپ ) هد ٩۰۰ (۱:اپ نانس) هد ٩۵6 ( اشا دجلیوط) هد۵۳٩ (اشاپ

 ( شاپ مهاربا ) هد ۹٩۵ ( اشاپ ىلع جلف ) هد ۹۷۹ (اشاپ لع ) هد ۷

 نادوبق ( اشاپ نانس هداز هلافح ) هد ۹۹۸ ( اشاپ نسح ج ولوا ) هد

 ۱ ۱ ۰ رلیدلوا

 ینطصم ) هد۱۰۱۰ ان ( هداز هلاج) هد ۱۰۰- ( اشاپ للخ ) هد ۳
 رفمح) هد۱۰۱۵ ( اشاب شیورد) هد ۱۰۱۶ ( اشاب رفعح ) هد ۱۰۱۳ ( اشاپ

 ۱۰۱۹ ( اشاپ لیلخ لشعص) هد ۱۰۱۷ (۱داپ ظفاح ) هد ۱۰۱5 انا ( اشاپ
 یلح ) هد ۱۰۲۹ اما ( اعاپ للخ ) د ( اشا دمع داماد ) هد

 ہد ۱۰۲۹ الا ( اهاپ لع) دهام رب (اشاب دواد ءرق )۱۰۲۷ ( اشا ىلع
 بار ( اشاپ للخ) هنسوا ( اشاپ ینطصمیمدکین ) هد۱۰۳۰ الا (اشاپ لیلخ)

 اشا نطصم) هد ۱۰۶۱ ( اشا نسح ) هد ۱۰۳۵ ( اشاپ بحر ) هد ۱/۳

 هد ۱۰۵۵ ( اشاپ نیسحیلد) هد ۱۰۵۶ (اشاپ رفجیجناتسب ) دعب ( دالوبناج
 نیسح) هد ۱۰۵۹ ( اش یلطصم رادیطس ) هد ۱۰:۷ ( اشاپ نطص,شکناک )

 . (اشاپفسو)هده۳ (اشاپ هلاس ) هد۱۰۵۲ (اشاب شوایس) هد۱۰۵۱ 126 ( ا

 6۷ ( اشاب لشف ) هدد ایذ ( اشاپ یسوم ) هد 6۵ (اشاپ رکبوا ) هد ۶
 ینطصم لة ) هد 0۵ ( اشاپ دجا ییهزر) هد ۵۸ ( اشا دج هداز راع ) هد

 شیو رد) ٠۲ ( اعا لعهدازکبماسح) هد. (اشاپ دجمهداز ردیح) هنسوآ (اشاپ
 ) اشا ینطہصم الد) هد( اشاپ دار ) هد( (اشاپ دج هدارشواح )هد ۴ (اشاپ

۵ 



NAG بس 

 سس ار 1 ۱۲۷۸ شل ردنوک ( هاب دج ) هت هد ۶ یرهلوا یربشم

 كرطدا نیست ) اشا وچ دن هددسیدلوا )ا هو درع ) هد ۹ ( اشاب

 زا )اا لیعامسا مک ) ہد ردشانا لاح را هدنسهلادنص تزاظنو

 قیرف رل (اشاب حاسو فراع ) هدنلاصشا هد ۱۲۸۸ بولوا (ااب یتسح )

 (اشابمصاع یتطصم ) ( اشاب لیعاسا ) رارکتو ( اشاب ینطصم ) بولوارظان و
 (اشا یدج دجا ) ( اغا یربص ) هرکص (اشاب یدبء ) بولوا

 لضف ) (اشاب دج ظفاح ) (اشا دجا ظفاح ) [۱] ( اشا فراع دم )

  مظان ) هدقناس لاسو ( كب لماک ) ءرکص كا هللا هرادا یتراظن و [۲] ( اشاب
 . "هلج ینالکشت ( سیلوپو « همرادناژ ) ردرلشلوا یرظان هبطبذ [۳] ( اغا

 ب ق هللزع هد ۰ ردسشلک هروهظ قرلوا ندرادحا رمهع ت ذسع

 [1] ردشلوا یرل:رضح یدنفا

 هلا همش

 یرظان هبرحاب ارد "ینادوق

 : : داب ندا ارحا یقسهمرح تکرح یرح كن هام ةملعتاود ادّسا

 ناخد زباب ناطلس ردشلیارورع ندیلوطانا دیلوسلکو رتالو هک رداشاب ناهلس
 ۱ ندارواهلنا انب ی راصح یوطاتا هدنرقدروم تع زع هڪ یوسناتسا ید لوا

 : ناطلس هلغل وا هدلا ید ردو هد هن راو ردعلا ل.هست ی روح هب یبا مور

 ۰ قیرف ردشم ڈی برح ناکرا ردسوکرا یراترضح اشاب دج فراع [8]
 ردهدقهل وب یاداموق ثدا.سرد مولا قرەلوا راشم هدننابعش ۱۳۰۱ و

 شواح نوامش نيام تدم هن توس ندبرکسع اھا دج لضف ۲ ]

 ردہنادناموق نوامه یودرا ی ےح وا بواوا قب ی یرواب

 یا نیست ندنرزیم یرکسعرس باب یرتترضح | شاپ طا [۳]
 هدننلفرصت+ ییغوا كب هدنفابموتکم یتاما رهش هدنکلررحم هت ع رددغوا

 ۱ ردشلروس ترازو هدننراظنو شفلو
 بورک هاروا هدنلهشت هلدع هد ۱۲۸۵ ردیلبلح یدنفا قىفش [6]

 ۱ ید شلبا قرت ردق هنتسایر شاب زبع

PRN OS ra ا نزاع توت : ی 



۱ ۳ 
 هل رشم ( اعا باص لع قب رف ) هد ۳ (اشاب قفوت )یا

 هدنلوالایذاج ٩۳ یدقبحهنراظن ( اشابدس ) هن هد نک ی ی رگتعرسباب

 دو )هداضمر یدلوا ریشم لقتسم همانا هناهاش عالق بن } اھا اضر (

 رات یزاغ ) هدرخالامسر اینا ( اشاب قما ) هدنرفص ۹۰ یدلوا ( اش
 هدرفص ٩٩ بولوایراترضح ( اشا فور ) هدیحر[۱] ( یراترضح اشا

 هدنرلبصت هکارکسعرس هدنرخاوا ۳۰۲ ردشلوا ریشم ( اشا بئاص لع)

 کز هدنلاحترا ۱۳۰۹ ردشلربدتا هرادا ۵ (اشان دیس ) کاو ب

 [۲] ردشلوا یراترضح اا
 اعدق هکنوح رددلوم ریبعتو هکرد « هيلمض » هدمقر كنهناهاذرکاسع

 هدقفوا تیور ندنفرط رلنوا قرهلوا ضوفم هراب ری هدلب هطب اضروما

 دناحشوطوهرک-ءعرس یسهزادایتهح لومناتسا هدشادحا هناهاش رک اسع بولوا

 هطلعو یلءوا كيو هنراربش.و رظا هناشوط لحاس بامور ىجا زاغوو

 ضیوفتلاب هنريشم هصاخ یتهح رادکساو هایرد نادوبق یتهح اشا مساقو

 رلدناهبح نوا رااح قرهلوا یرلاغا قرمطو راشاب صاوق هدنتیمم رانوا
 ید روایدنا فقو هلمتفرعم یسخابشواچ یخد ران دمو رونلو قرقنم

 هکردیلاس ۱۲۰۲ ینادحا ( ریشم هیطبض ) ر كرهشلرب هرادا عورفوب ۱

 رشم ( ادا دج هب ) هد ۱۲۹۳ ردشلوا ریشم (اشاب دم ظفاح ) ادا "
 لاصشا هد ۷ لا یسەءارفا ا نسح یدهرادا هك تاذوب قردلوا "

 هدهسیا شلوا رومأم قیرفرب هللا طبر هبیرکسعرس باپ هرادآ وارا
 . هطض (اشا دج تزع ) هد ۱۲۷۱ هدعب ) اشاب نیدلاریخ ( »ص9

Eی .م رد كنهس رخ نارا اشا ا دجا یزاع  

 قرەنلوب ەدە اوو هدهشاس "هاتسءو رب ردنآدرب یهسورپ ندرادتم

 مرشط و یسایر هم رح ناکرا ردشلرب و تورا شه هدن رخ الا یذاچ ۸

 ۶ ردبلاع رده وق هد مهم مولا كردنا ییربشم ران واه یودراو یللاو

E 1 ۱0 یيدنفا ىلع ندنساصعا سلخ یاما رهش ) اشا ینطصم  

 بتاکمو شعشتی قردلوا برح ناکرا ندهیرح بتکم بولوا یودخ
 ردشلوا یرظاب + دف

ِ 
٤ ٤ 



 3 ریو نر( 91 )ادا او و u وااعا دنفر 2 ا 3

E.2 و ۱ ۳ دج یجاح) ر ؟ید )اغا  e3 ا  ٍ 

۱ 

 دن 3 دکل ما ۱۳:۹ تو وا قیر 2 ناریمریم راو
 ِ E لعشت (یلریش هنامولط ) ۱۲4۸ ردشلوا ( اا ۱

 ۰ ی رالغن هد احش وط «

 چ رلزاعوب ه ٤ اشا لیلخ ) یتیریشم هناش وط شد

 9 د ٤ o٤ اھا ا )ول تونلوا طبر i تیریشم
  ینرفهناخموط ( اشاب لع دج ) .دنسدقایذ ٥٩ (اغاب دشر یلکلزوک )
  رزاعو ( اشا یف ) هدناعش ۱۱ یدلرو كلربشم ا ٩۰ رلیدلوا

 و یدل وایربشم هناش وط هلمامصنا ییراظنهس رح تاعهو یتاظفاع
  هدشام ۰٩ ( یراترضح اشا قمان ) هدنسهدعقایذ ( اشا دبشر ) هلل

 ۱ اش یعق) هدلوالاعسر ( اشا فصاو ) هدنمرخ ۷: امان ( ادا 8

 تن 0 اشا ناصر a E توسم رلیدلوا (اثایدشر) ااا

 : هدنیجر ۷۱ یدلدا هوالع د ( اهابلع دم ) نادوبق ( هدنلوالاممر ۷۸و

 نوا بولوا ( اشاب اطر ) هللزع هدنمرع ۸۳ ( اشا لیلخ ) یریشم ٌهبئراپ
 Er یدلدنا همیمک كار ی ا

 ر باپ هدننامز ( اعا لیلخ ) .UO ع مش كاناحشوط

  لبلخ هدنمرم ٩ يا بط و ہرکسع رس یسهرادا هرکص بونا

 هدنیحر AA یدلردنوک هب هناخ وط هاا ودع « یرظا هہ رح تالاعا » ) اا

 ) 1 شات لما رکسعرس ) هدناضهر یدلوا ی یربشم هنا وط ) اھا ینطصم ۱

 A ید رظا هد هن اح وط ( روا قیرف ) هدنرفص ۸٩ یدلدا هوالع

 . رواپ ) هدننابمش هنس وا ( اشا یتطصم ز اما هلغلوا رکسعرس هدنلوالایذاج

 . هدنرخ امیر ٩۰ رلیدلک قردلوا ریشم ( اعاب لیلخ ) ۱۱۵ هدنناضمر ( اها
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 هد ایذ ابنا (اشاب ینطصم) ابقاعتمو (اشایدوحم) هداوایذاجو (اهاب تزع)
 .رلیدل وارکسعرس [۱] یراترضح (اشاب نانع یزاغ)
 افلااناث «كلرکسعرس» قردلوا هنرکسع ٌهددح تاقمش هدننامش ۱۳۹۷ ۰

 ردشلوا ( اشا ینسح نیسح ) هرازولامم بودا لکتت (یتراظن هسرح) هللا
 نایع)ایقاعتم ابن (اشابتسح نیسح) هدنمرع ٩٩ اینا (اشابنامع) هد |یذ

(lbاشا بئاصلع) هدنسهحایذ ۱۳۰۲ هلبصن رکمءرس ةداعا یناونعو اقا  

 دع )هدنسهتفهو (اشاپ نامع یزاغ) اعبار هدننافو ۳۰۹ ردشلوا رکسعرس امنا "
(lb i۰ یدشلدابصن یریشم ترازو ةمئراب [۳]  

 قایشاب یم وط
 هدنهف لوبناتسا یتح ردفداصم هبیحناف رصع یداحما كبوط هيلع تاود

 قرهلوا یشابیحوطكرلاغا (۱:اناملسالاب) و (ااسالا)نامزوا ردرت | وتمیامعتسا
 ( اعا یلاب ) ید هدنرصء یرلترضح لوا نایلس ناطلسو یرلمادسا

 . یرلکدلیا مان یاقا هلرلرنهو ینیدلوا یشاب یجوطکیا هدنرامان ( ۱:۱ دعسا )

 رولیشالک |

 قدتلاب هدنخرات زو كس یتهدخ یلیجوطو یغاجوا هناحوط قحا "

 یکی لشاب یجکود یە یجهرجخو ینلہشاب یجد ع بوطو قلبشاب یجهبح

 بسک هدراهنسو رواوا مهفنم ینیدنازق عقو قلیشاب یجوط هلل روهظ ماسقا
 ( عرکلادبع ) ( یلع رادقوج ) ( یلع یجاح ) رلیشاب یجنوط ندبا راہشا
 ( اغا دجا ) ًابقعت یرلنو ردرل ( افا لع ) ( رلاغا یفطصم ) رف شب

 هدداناز اسم 9 دیرک ردیلداقوت یراتریضح اشاب یرون نامع یزاغ [1]

 ندو ییرشةمرهظنرخا ۱۲۹۳ بولواقدصم هک ره یسزوو« تا
 نواه نيبام مولا ردراشلوایخد یربشمهصاخ ردراشلبا زارحا هدنفانادناموق

Eهد  
 هقرف ییغکباو قبرف ضیفتاب ردیلومناتسا یرترضح اعا اضر دم [۲]

 ۰ یدشلوا یادناموق



e: ۷۸۰ 

 e (E قما) نالوا یربشم هصاخ دنس دا ید ۷

 ( انا لعدجم) نادوبقبوا وارکسعرساعبار ( اشا یدشر ) هدناوالامسر ۸

 ۱ یجاح ) هل رازو هدنح ۷٩ یدلولوصو ی هدهام رب یدلوا ماقمع اق

 رع) دک هرصم یدلوا رکسعرس (اشاب دآوف) ینوک یصقرقو ( ثاب دشار
 . لیلخ) هدقدلوایخد مظعاردص (اهاهدآوف) هد ایذ ردشلوا ماقمعاق (اها

(Ebهدناوالاممر ۸۰ ردوا ییاقمع اق تم هل راظن هر رح تامهم  

 (اغاپ یدع) هقلماقمعاق هدنناعش ۸۳ یدلوا یماقعاق رکسع رس (اشاب نیسح)
 هدنه رګ AT یدلدا نیرو

 ها یدبع) تولوا رک ام ER (lL اضر)

 (اعایدشر) هدنلاوثهنسوا یدلاق هدنکلریشم هصاخنالوا رببعت ودرا یحتر

 (اشابرع) هلک نددادغب هلصن امن (اشا قمان) هدنلاوش ۸٩ رکسعرس اسماخ
  (اشا دعسا ) هدنلوالایذاج ۸۸ ( اغا نیسح ) هدنلاوش ۸۰ یدلوا ماقمکاق
 ,ll) ینطصم قانلا 8 هلک هد وطن تولوا lêb) یدبع ( هدنسهدعقلایذ

 رو هدنل والایذاج و روفصوف (اشا ییطصم) هدد رغفص ٩ یدلوا م اقمع اق

 هدنرخا ٩۰ یدلوا (اهابنیسح) امنا دایر (افا دعما) های و )اشا
  هرازولاعم هدنسهعایذ ٩۱ یدلوا ماقمعاق (اشاب یدیع) هدنمامضتا هترادص

 اشا ماقمعاق هدنل والا عير ٩۲ یداوا ماقمعاق یرلترضح ( اشاب بئاص ىلع )

 هدلاوش اعباس (اشاب اضر) هدناضمر الا (اثا نیسح) هدبجر یدلوا رکسعرس

 هدنلوالامسر ٩۳ یدلوارکسعرس اینا (اشاب اضر) هدهعایذاثلام (اشا قمام)

 یدبعردان) ابنا هدنوک ترد نوابولوا رک-عرس یرلترضح (اشاب شیورد)
 هدنابع الا (اشاه یدبع) هدلوالایذاج اعبار (اشاب نیسح) هدنسهتفه (اشاب

 يدلوا ماقما ( اشا دوج ) هلع هدلوالایذاج ۹۶ [۱] (اشا فیدر )

 هدنلئاوا ۱۲۹۵ یداوارکسعرسهرکسو ماقمماق [] (اشاب فژر) هدهجطایذ

 هد ۹ ۰ نکیا هدنتهح نع ‹ردەداز ىقىڭاق لدسورب اا دج شذر [۱]

 فر [۲] ۰ یدیشلوا رکسعرسو یریشم هصاخ بولیرومس ناسحا ترازو
 یهاشدا ترضح روای ردیمودح كناشا یدبع سکرح یراترضح اشا دج

 هدنرلکللا و هرشط قردلوا ریشمهدنناعش ۸۷ و قیرفویردم ای قطار

 حر یودح ردیریشم هصاخ مولا بولو هدن راکلربشم نواه یودراو

 ۰ ردیدنساضعر تاود یاروش قر رهنلوب هدنتمدح تراقس ید

۹ EETEN 
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 اردت یک ۲:۲ ردشلدا هلاحا ه (اشاب نیس > یل” و ر)ەلكىامرتسوكىتر روص

 (اشاب تعفر لیلخ ) «دنلوایذاج ۲۵۲ یدلوا رک-عرس (اشا ورسخ دع)

 (یرکسعرسیلو انا) هل رلکلریشم هروصنمو هصاخه (اڈادعس)قلاراو یدلوا-

 ثارکسعرس یا ه (اهاب دسس) هدنسهدقلایذ ۲۵۳ یدلروس ناسحا یاونع

 ۱۲۵5 هلبصن اینا ( اشا لیلخ ) E ۲۰۵ یدادا هیصوت ًادحوت

 رک عرس (اشا نطصمیتاک ر س) قردلوا ماقمعاق اشا یحتفر هللزع هدنل والامر

 (اشاب دمحم ظفاح ) هلفلوا رومأم هنانبل لبح هدنرخالا مسر ۲۰۸ یدلروتک -

 ۱ . ردشلوا یرکسعرس ماقمعاق ۱

 قرف هصاخ هدنمرخ ۸ هدا تمانح تیک « یرکسعرس ماقم »

 یدشلدا بصن یربشم هصاخ هلمساسحا كلر شم ید هد (اشاب یژوف دجا)

 ۲۵۱ (اشاب دعس هللا راشم) یخد هنر (اعا فصاو) قیرف هروصتم هرکص

 هلیکلرکسعرس یلوطانا كلربشم کیا وب هتشيا بولوا یربشم هروصنم هدنلاس "
 روح رض) هدمب ویربشم هصاخ(اشاب اضر) هرکص ندنلاس ۲۰۵ هدعب شل دشلر

 یدیشلدبا هرادا هلئروصوب هنرکسع روما بواوا یریشم هروصنم (اشا دیشر
 هم (انام دیش ر) هبلاراشمیلاصمهللا وفل (یرکسعرس دنسم )هدنسهعح |یذ ۲۵۸

صیربشم روصنمرک اسع
 یدشلداهلاحا هلتف

 ۱ هصاخ هناهاش 3 هدشاعش ۲ ۵

 یاقمعاقریشم هصاخ (اشاب دیشر) و رکسعرس (اشاناضر)هلبلق هتیربرت هروصنمو 1
 ۲۳۲ (اشاب نایلس) هدننابش ۲٩۱ یداریدتیا لکشت رانوباه یدراو یداوا
 دیعس) انا هدنم رع ۲۰۳ یداوا رکشعرس امت اغا دک ورسخ) هدنهرخ

(lalدر هدنرخالاعسر ۲۹۵ (ااپ اضر) رارکت هدنرخالایذاج ۲3۶ و  

 اا (اشاب يلع دڅ) هدننابهش ۹ (اشاب یدشر) هدنحر ۲۰۷ و lal) ىلع

 ۲۷۲ اا (اشاب یدشر) ہدنناضمر ۲۷۱ الا (اشاب اضر) هدنلوالایذاج ۰
 یجندردنوا (اشاب لماکدجم)هدنسهایذ ۲۷۳بار (اهایاضر) هدنلوالاعیبر
 -ردشلدا تل (اشاباضر) هدنلوالامسر ۲۷: ااا (اشاب یدشر) یو

 هدلوبناتسا و رادکسا یرلودرا تداعسرد  هصاخ هدرلهنس و هتشيا»

 هدو  یدشر « دشر ههصاخ یدا ء ةفلوا هراداهلا ریشم کیا قرلوا
 رف ایرثک |یخد هن داءسرد اصن هعفد رح وا رشکیا « رلاشاب فصاو <  ملس

 2 ¢ یدیشلوا ریشم و در ۱

ES EASED KK SKE < 
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Eeرکص ( ۱ متارا نا  
 مسات) هک

E E ۰ ِدج اطا هد رقص ۳ ۲۳( دع ) ا )تا  | 
 ی 9 ) هد ۶ )ا مان ز هدرخ الایذاج (اغا ینطصم لنا و ی رخالاعیر

 نسج )ەد رخالایذاج (اغا ینطصم) دعب (اغا نایلس) هدنرح الا عسر ۳ کک
 ۳۳۷ )ا نسح) هد TT بولوا غا لع) هدعب یدلدا لک هد ۳۳ )ا 7 ص

 i) رک اش) و (اعا نسح) هدعب یدلیا افعتسا هدنرقص ۲۳۹ یدلرو ترازو

OE ۱سی سس هدد رقص ۰  

 1 هدا یذ (اغا دج ) هد ۴۲۷ هرکص اغا ما یجنوا ) هدعب ( اغا نسح

 ۲۳۰ یدبا یلتیلباقوب بولوا (اغا دجع دیمس یجیزای) هدمب (اغا دج جی
 ِ دیجلیلخ) ندمراو ههاأم کیا )ا نامع) هدعر یدلدا دهش هدنرح الاعم

 3 ید هدنلنع هدنرحالاعسر ۲۳۸ بولوا (اغا لعایما) هلل ع هدنلوالایذاج

 هر بقعردو یدلوا (اعا نیسح ی قحور) ب رجالا یتا بولوا (اغا ىلع)

 (اعادجا) هدن رقص ۶ ۰ (اغانایلس) هده | یٍذ ) اغآ لع) هدنرحالایذاچ و

 . ردشلوا (اتا نیدلالالح دج) هدنمرحم ۲۶۱ و (اغا نسح) هدنلوالایذاجو

 - اولیا رک ؟اسعو ااو ول هنس دارا اب یغاجوا ۍرهکپ هدنلاوش هتسون
 ۰ یدلدا داحما

 گ یرکسعرس ماقم
 ا دعا تت یا تل رکی ریو دنلکتت هیات رکاب

 یودرا هدلاح یشدلوا ناداموق هرک اسع موع نلامرک | ناو هدرلد رام

 ۴۰۲و ۱۱۸۲ و ۱۱6۲ یتحیدناروند « رکسعرسه هرانلوانادنام وقهرلهز رف

 قلاعاندبیسو ردشلوا رانلوا یرکمعرس لعاسا و هروم و نیدو هدنرابرح
 رد روک بسانم یصن طباضرب هلسناونع «رکسعرس» ههناهاش رکاسع هنلد
 ۰ لودی 4 یهحوت a ءرلاعا (لیعاسا) و (نیدلالالح)



YY —۱  
 هدننابش ۵ ( اغا نسح راح ) هدنابعش ( اغا نامه هداز هنورض )

 لدع-حا ) هدقدلوا ماقمعاق هدنل والایذاج ۸ ) اغا یفطصم یراص (

 یدلوا ماقهعاق هدبجر بولوا ( ۱.۱ مهاربا «دازیجاسد ) هد ٩٩ ( اغادجم
 هدنلوالامسر ۷۱ بولوا هدنسهصطایذ ٨٩ ( اغا دم ) يلح دنبلمت هنر
 لە ) اا هدنمرحم ۷۲ ( اغا دج نلافو ) هدنابعش ردشلریو ترازو

 نارق وف ( رک درا یدلرب و ترازو هدنهرم ۷۳ بواوا ) دج

 ۷٩ (اغا د لشی ) هدلاود ۷۰ هدعب ( اغا دوم ) هدنلوش ۷۵ ( اغا دج
 هدلوالامسر ۷۷ هدعب ردشلدا لزع هددها یذ ( اغا رع ) هدرخالاحسر

 نیسح مشیگب ) ہدقدلوا نادوبق هدننابمش ۷۸ بولوا ( اغا ینسح نیسح )
 نوسوط ) هلا لزع هدنرفص ۸۰ بولوا ( اغا رع ) ابا هدنرفص ۷۹ ( ا

 ۸۳ ( اغا ناثع لغوا لابوط ) «دقدلوا نادوبق هدرخالاممر ( اغا دع

 هدهدعقلایذ یدلوا ربزو ابقاعتم بولوا ( اغا نایاس صربا ) هدنرخالامسر
 هدرخالایذاج (اغادتافلق) هدنرخالامسر ۸۵ ( اغا دم نارقوبق ) انا
 دج نکي ) هدنلوالا عسر ۸۷ یدلریو ترازو هرکص اعا ( ناماس یجوق )

 لیعامسا یشاب نابکس ) هدنیجر ۸۸ یدلر و ترازو هدنابش بولوا ( اعا
 بولوا ( اغادجای ایرت) هدنسهعایذ ۸٩ (۱:ایفطصم یبقرق)هدعب ( ا

 ( اغا دج تافلق ) ابا هدنرخالایذاج یدلوا رزو هدنرخالامسر ۰
 ( اغا رکبوبا ) هدنرفص ٩۳ (۱۱ مهارما ) هاوا مظءا ردص هدنابمش ۳
 ىلع ) هدنوالا میبر ٩۵ (اغا نایاس ) یادخک لغوا لروژ هدنرخالامسر

 ( ۱غادمرکید ) هللزع هدهامر ( اغاد ) یمادقک لوق هدننامش ٩٩ ( اا
 دو ) یکی اشاب دمت یجروک ۸ ) اغا رکبونا ) هلا لزرع دنس اید )¥

 رزو هدهدعقلایذ بواوا ( اغا دجاهرق ) هدنلوالایذاج ۹٩ بولوا ( ۶۱
 ( اغا فسو ) هللزع هدنلوالایذاج ۲۰۰ یدلوا ( اغا دج یجزمکپ) تولوا 1

 هدا والا یداج یدلوا رزو هدن رقص ۱ بولوا ) 8 نحر هدهدعقلا ید

 ( اغا اص ) هدنلوالا یذاج ۲۰۳ ( اغا نیما ) هدلاوش ( اغا نامع یهلک )

 (اغا يح ) بولوا ماقمغاق هدنحر ۲۰6 ( اشا نسح ) اناث هللزع هدنبجر

 هلن رازو هللزع هدهدمقلایذ ( اشاپ دم یجزمپ ) ابن# هدلوالایذاج ۲۰۰۵
 هدهدعقلایذ ( اغا دجا هدازبیع ) هللزع هدنرفص ۲۰ ( اغاناهلس ) قانشوب



— ۷ ۱ 

 ٩۱۱۵ یدلوا ( اغا ىلع كالد ) یباغآ راهاس بولوآ ریزو هد ۳
 (اغا نسح ) هدلوالا مسر بولوا هلترازو ( اغا ناّیع ) دومنرا هدنرفص

 ییدنسو ) ءرکص (اغادم یلح) هدیحر هدعب ( اغا دجا قلاح ) هدهامواو
 هنس وا ( اغا مهاربا ) یشاب یجضز هدشوالامسر ۱۱۱۹ ( اغا نسح
 هدلاوش ( اغا نیسح یاده اشابدجا زوق) هدیجر ( اشاب نسح هحوق )
 . هدیحر ۱۱۱۸ یدلوا ( اغایلچ ) ابن هدهجایذ ( اغا ےھاربا ) یلموطرط
 (اعا دج یللاب ) یدلوا توف هدهجخایذ تولوا ( اغا نایع دومنرا )
 . هدننابمش ۱۱۲۲ ( اغا یفطصم هرق یسادهک لوق ) هدنرخ الا میر ۹
 هدلاوش بوليرو ترازو هدنرخ الایذاج ۱۳۳ ) اعا فوت یجروک )

 یدلدنا بصن هل رازو ) اعإ چ یلح ( گل او هنرب یدلوا مظعا ردص

 هدنرخ الاعسر ۱۱۲۵ بولو) ( اغا یفطصم هرق ) اینا هدنلاوش ۶

 هن و رض ) هدنناضمر ۱۱۲۷ ( اغا نسخ- درک ) هدلاوش ( اغا رکع ید )

 هدنرخ الا عسر ۱۱۲۹ ( اعا نسح ) يادا لوق ۱۱۲۸ ( اغا رکبوبا

 ترادص هدهام چاق رب ( اغا یفطصم جاما ) هدنرفص ۱۱۳۰ ( اعا دمت )

 (لغادح) ابن هدنرخ ًالیذاج ۱۱۳۱ ( اغا هّلادبع هداز نسحم ) یادختک
 (عنسح ) یمادختک لوق هدمب ردشلوا توف هدنرخالامیر ۱۱۳۰ بواوا
 یدلدا لع هدنلوالاعسر ۱ ۱۳۶ تولوا

 هداز نسحم) ایات هدنسانفا هدلوالایذاج ( ۱۶۱ دج جارس ) هدحراتوا

 هدقدلوا ماقمغاق هد ۱۱۵4 بولوا (اشاپدعنیهاش ) هدهامرب ( اشا هّلادبع

 ( اعا قابلادبع ) هدقدلو اعا «دنرخالایذاج ۱۱۵۵ (۷۶۱ لیعاسادلوک )

 بولوا ( اغا هتلادبع ) هدنناضمر ۱۱:۷ ( اغا یفطصم یا ) هدلاوش

 هرق) هنر یدلوا توف هدنلوالا عسر ۱۱۵۱ بوليرو ترازو هد ۰

 ردص هد 65 بولیر و ترازو هد ۲ بواوا ) اعا نسح یراصح

 هدنمرم ۵۸ بولوا ( اغا مهار هداز یحزاب ) هد ۷ یدلوا مظعا

 .هعایذ 4 بولوا ( اناب مهاربا درک ) هدعب یدلوا یسیلاو مورضرا

 ( اغا یفطصم یک ) هنرب یدلدلا لزع هدنرفص ٩۰ پولوا ریزو هدنس

 انا هدنرفص ٩۳ بواوا ( اا نسح اما ) «داوالامر ٩۱ پولوا
 هدنرفص ٤ ( اغا دجا ریما یلد ) هلا لزع هدنرخالایذاج ( اغا یجک)



eنوک یک جوا بولوا ( اغا دج یداماد سع ) «دناوالایتاچ  

 رادقوج هنرب یدلوا توف هدیجر بوقح (اغادوجم ) رادقوح یهلوآ ده
 دج نارهس] همتا ید تولوا 1 دلرازور( ظ ناب و لیفهرتج

 هترب یداوآ یاو ساوپس هدنلاوش ۱۰۹۷ یدلدا تصت هل رازو ( ۱

 ہد رخ الایذاج ۱۰3۸ بول را ( اعا لع هحاوخ ) یمادضگ رایحوبق
 یداوا ( اغا نطصم هداز یصفادنوق ) هد ۹-۱۰ ( اغا نطص» لناخوف ) 3

 بولوا ( اغا لاص ) یسادض" ییریوک هتر یدارو ترازو هد ۱۰۷

 )رو
 هدرخ الایذاج قرهلوا اما ةساوبس بولوا (اع مهاربا) هدوالا 2 یدلوا

 یشابشواحبولوا یسیلاو یلوطاا هدنسهد-قلایذ ۱۰۷۵ بولوا ( [ء/مرم) 1

 ندقاح وا یدل وا یسلاو ره هدناضمر ۱ ۷ یدلوا ) ef) تارا 1

EEنجرلادبع) بولوا ریزو هدنس ها ید ۸ بولوا ( اغا مهارت انوزوا)  

 نسحهرق ) هشرب بواوا یبلاو دادغب هدنلوالامسر ۱۰۸۰ یدلوا (ا۶
 بولوأ ( ۶۱ مهاربا یاح ) هللزع هد ۸ تواوآ ( اغا یفطصم هداژ

 ریزو هدعب یدلوا ( اغا یفطصم یغاطروقکت ) هللزع هدنلوالایذاج ۱۰

 یدلوا هيف ر زو هد ۰ ) اعا راقفلاوذ جالا ( هلل رع هد ۶ یدلوا

 یفطصم یلغاط روقکن ) هد ۱۰۰۸ بولوا ( |۶| نسح قالوح ) ندقاحوا
 ( اغا یفطصم یلتو رخ !بولیردنوک هزاغو هدهدعقلایذهلیصنابثات (اشاب

 هدنناضمر بولوا ( اغا نسحهداز نذوم) یدلوا ثوف هدرخ الاعسر بولوا ۱

 دوج هحوق ) ندنلاحر قاحوا هدنرخآ هنسو ( اغا یسوم ) یشاب یحتاتسب

E( ۱عاییع ید ع) هدنرخالاعسر ۱۱۰۱ یدلدا لزع هد ۰ یذلوا (  

 هدنوالامر ۱۱۰۳ یدلوا ( اعا د ) یینیک | هدنابعش ۱۱۰۲ پواوا
 (اشاب دارع) یلناشاپ هسورب ۱۱۰۵ دب ( اا ادع یجروک) ۰۱ کک بولوا (۱-اب لیعایسا یاح ) هرکص هام چاق رب ( ۱۶۱ ینطصم نابطااد) :

 بولوا اغا هلترازو ( اش فسوب یلچ ) هدبحر ۱۱۰ رلیدلیا شیاجم هلا
 یادلربو ترازو هد ۱۱۰۷۰ بولوا ( 1:۱ دو هداز هطلاب لد )هاو ش
 (اغا هاربا درک ) هدننابعش هنس وا یداوا دیهش ءدهدتنس هدنمرع ۶
 یداوا ( ۱ د یج هما عوط ) هوا یسنلاو لصو ۱۱۱۲ بواوا
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 و مرش و بو ) اغا ینطصم ) یراتسوم هدنلزع هد ۱۰۳۸ بولوا
 یسلاو ندوب هد ۰ ۰.۳ بولا ( اعا دم ینوص ( یحاغوط یدلوا یسلاو

 نسح طاطخ ) هللز ء هد ۱۰4۰ بولوا ( اغا نایلس داوا یجاح ) یدلوا

 تولوا ) اء اد ( هس وک ندقاچوا بولوااےا هدهامرب یدلوا(اغا  rهد۰

 ی ۱۰۶۶ تولوا ( اغا دج ) یماغا راهایس هللزغ هدنرخ او ۱

 هد ۱۰۰ یدلوا نادوسق هد ۵۰ بول وا ) اعإ یطصم هرق ) شکت . ۰

  1كحوك) ندقاجوا بولوا یسلاو سلبارط هد ۷ ا ) اعا فا

 اغا يطصم لقب ) راداکر هدننابمش هد ۱۰۵۸ بول وا ( اغانسح ( ۹:2۹ ۴
 نادوق هد ۱۰6۰ بولوا ( اغا شواس ) یرایرهش رادتس هدنسهدنقلایذ .

 بولوا ( اءاینطصم یلەكت ) نداحوابوا وا  ۱۰6۱ذیالقعدهسندهارضرومه  .

 قوتو) هدنرخ ًالاسر ۱۰۵۳ یدلوا ( اغا شاتکب ) ندقاحوا بوا وایاو ۰
 ماص) روخاریم بولوا یسیلاو هنسو هدلاوش بواوا ( اعا دجا ۶ (

 بولوا ( اغا نابعش ) رادناکر هنرب یدلوا لوا قش رادرتفد ۱۰۵۶ پولوا

  ۰۵یجګارب ندقاجوا ) هنیرب یدلوا یساشاپ شعر هدنرخ ًالایر
 دجا ز هداز  (lelاغإ یسوم یجوق )هن یدلدا لزع هدهام کیا بواوا )

 هدقدلوا هد رخ الامسر بولوا (اغا دجمغابد ) ۱۰۵ رادرتفد هدلاوشبواوا

 دج هداز اشاپ هزج ) هالزع هدلوالایذاج بواوا ) اعا دم یغاج) ۲۱(

 بولوا ( اغا دجا شواح.كحوک کصاخ ) هللزع هدنبحر بولوا ٠۰6۸ .

 بولوا ( اعا یسوم یلریازج ) یشاب یحناتسب هنر یدلدا لزع .دنرفص .
1 

 هدیاحر ۱۰۵۸ بولوا ( اعا نطصم ریما ) ندقاحوا هلا لزع هدنرخالاعسر
۱ 

 ) بواوا ( اغا دارم ) ندقاحوا هد هطایذ بولوا ( اغا دم زوک هرق ۰
  ۱-۹شواچ هرق ( ندقاحوا هنر یدلوا ۳ ردص هدنرح لایذاج 3

 ردشلوا ( اغا ینطصم ِ

E . هدەدعقلاىذ بولوا )ا نیس هدازنسحهرق ) هلل نع هدنناضمر ۱ 

 ) -«دنسهدمقلایذ (انا نطصم یداماداشاپدارم) هدنلوالامسر ۱۰۹۲ (غا نابعش
 هیطالم هدنلوالامسر ۱۰۹۳ بولوا ( اغا ناملس ) یلهطالم یرایرهش راداکر _

 بصن ترازو هم راپ ( افا نامنک ناهلس ۱ هدنشرخ ۱۰۰۶ ۰۰ یداوا قرصتم .

 بولوا (افادم ) یداماد اشاب یسوم ریبک روخا رم هدنلاوش ۱۰۰۵ یدلدا .
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 بولوا ( اغا ینطضم یداماد نیداق هبضار ) ةشرب یدلوا اشاپ ۱۰۰۳

 یارح) هدعب ( اغا یو ) هنر بواوا یسکب رلکب هنسو هدلوالایذاج
 هدقدلوا یسیکب رلکب لیا مور بولوا ( اغا دجیجروطاس) هرکص ( اغادجا

 نسحیجتقرط) هنبرب یدالوالزع هد ۱۰۰۶ بولوا ( اغا نسحیجش) با
 یدادالزءهدندم زا بولوا (اعایطصم یصقراص)هدنرفص ۱۰۰6 بولوا(اغا

 هدنرخ الامر هد ۱۰۱۱ بولوا ( اغا ینطصمهداز اشا دم الال ) هشرب

 ) هدنسهدعقلایذ ( اعا نسح شاقن ) هدنناضمر هتسوا ( اغا داهرف ید

 ) یشادنرق یعقنرط هدعب ( اعادجادلرو ) روخاربم هد ۲ و ( اغامساق

 ) اغا نیسح لورام ) هدقدلوا اشا هد ۱۰۱۵ بواوا ( اغا نیسح (

 اغا لیلخیشعم ) هنر یدلوا یسکبرلکب یلیا مور هد ۱۰۱۰ تواوا (
 قارد) هد ۹ ) اعامهاربا روحاربم ) بولوا نادوبف هد ۷ بولوا

 یدالوا لزرع ۱۰۲۲ بولوا ( اغا لیعامسا ) لع ريم هد ۱۰۲۱ ( اعا دم

 یرجگی ( اغا ینطصم نولکوس ) ندقاچوا قرداوا هعفد یجنرب هتشيا
 رزو هد ۳ بوقبح ( اغا دجا ) ندنوردنا هلل نع هنس وا یدلوا یساعا

 هنر یدلوا دیهش هدرح هد ۱۰۲: پولوا ( اغالضم ) هنر هدقدلوا

 اغا لع یداماد تماقتسا ) یسلاورصم هد ۱۰۲۵ ( اغا دجا ) یجناشن (

 (۱ع!نیسح) لبرحوا یهایس هنر یدلوا یسلاو هنسو هد ۱۰۲۵ بولوا

 بولوا ( ا۶ا ینطصم ) ندنلاحر قاچوا هدعب یدلوا سزو هدندم زا بولوا

 یدلوا ( اغا نیسح ) یداماد اغا یلصم هنر یدلوا دیهش هددادغپ هتسوا
 هال نع هد ۱۰۲۷ بولوا ) اعا ینطصم ) یداماد هداز دحاوخ هالن یا ٍ

 بولوا یسیلاو رصم هد ۱۰۲۸ بولوا ( اغا ینطصم ) یدیج روخآ ریم
 ( ا ینطصم ( یمدکم هدنلزع هد ۱۰۲۹ بولوا ) اعا فسو یعصح زب)

 (اغا يلع ءرف ) هدندمزا ( اغا ىلع ) هنر بولوا نادوبق هد ۱۰۳۰ بولوا

 :ماریب) بولوا یساشاپ نیدوب هنسوا بولوا ( اغاشیورد ) هد ۱۰۳۰ یدلوا
 هد۱۰۳۳ یدلوا ( اع|نطصمهرق ) هلالیزات هفلحانروط هتسوا بولوا ( ا5ا
 هد۱۰۳۳ یدلوا ( اغامارپ ) انا هنرب بواوا یسیلاو رصم هدنسهدمقلایذ
 تواوا ریزو هد ۱۰۳۰ بولوا ( ۱:۱ ورخ ) هشرب یدلوا هبق ریزو

 SANSA EN a RAS CUA TATO اف و



 هک - یدادا م جارخا ۲ انا نیدلا هشرب بواوا یسلاو لا مور .د ۲

 1 ار ءرکص بولوا ( اغا بوقیی ) لع ریم هدمب بونلوب هدنیهث رصم
 ۰ (ا مار) هدقدلوا یسیلاو لوطاا هدناضمر ٩۲۰ ردشلوا (
 ۴ مد ۹۲5 بولوا( انا دجا دوانرا ) بولوا یسیلاو لیا مور هدتدم زا بولوا
 " اغا نما عاجش ) هد ٩۲4 ( اغا لب ) هد ٩۳۷ بولوا یبیلاو لبا مور
 یکی هد 4۳ بولوا ( اغا دجا ءرق ) ءدمب ردشاوا دیهش هد ٩۳۲ بولوا

 E لع هدنناضمر ٩۳۷ بولوا ( اغا لعاسا لع ريم ) ء کم یوا اک

 رادلسهدمب یدلواکب رلکب هد ۹4۰ بواوا ( اعامتسر هطزوک ) هد یدادا
 . ٩۵۳ ( اغا داهرف ) هد ۹4۷ ( اغا ىلع ) لع ریم ۱ بواوا ( اغا رقعح )

 ( ا ناتس ) هدعب یدلوا یسلاو لیا مور ٩٩۷ بولوا ( اغا ىلع زم” )

 یجناتسب) هدعب یسیلاو یبا مور هد ٩٩۰ بولوا ( اعادجتوترپ ) هنرب بواوا
 ۹ ( اعا داهرف داماد )هدب یدلوا رزو ٩٩۳ بولوا ( اغا ردلکسا یثأب

 ۰ د٩٩4 بولوا (اغا دجازوم)هنرب یدلوا یسیلاو ینومطسق د٩٩ بولوا
 ۱ مرکلا دبع ) هدقدلوا اشاپ هد ۹۷۰ ( اغا نسح ) هدقداوا یساشاپ یلوطالا
 . (1ع۱لع هداز نذّوم ) هد ٩۷۳ ( اغا دمع ) یهاشداب رادیلس هد ٩۷۱ ( اغا
  لوع هد ٩۷۷ بولوا ( اغا رفمح ) هنری یدلوا ارد نادوبق ۹۷۵ بولوا
 . .(غا ینطصم سکرچ ) هللزع هنس وا بولوا ( اغا شوایس ) هنیرب یدلدا
 بولوااشاپ هد ۹۸۷ یدلوا ( اغا نانس هداز هلافح ) هد ۹۸۳ بولوا
 4 اعا مهاربا ) یرایرہش رادملس یدلوا یربزو هد ٩۸٩ ( اغا د حارج )
 هلل هد ۹٩۲ بولوا ( اغا داهرف دوبنرا ) هدقدلوا اشاپ هد ۹۹۰ بولوا
 شعیهد ٩٩۳ بولوا( اغا نطصم هداز اشاب سایا ) ( اغا فسو") نایاب

 . وضخ ) هرکص ( اغا رفمح ) هب ( ۱۶۱ لیلخ) «د۹9۹6 یدلوا ( اغا دع)

 . هدهامییاهد۹94 (اغنسحیجعاس) یدلوا یسلاولبامور هد45۸ بولوا (غا
 3 هدعب یدلوااشاپهنسوا بول وا (اع!لبلخ یل ەنس وب یرایرهش رادیلس )دعب یدلوااشاب

 ٠ یدلوا یسکبرلکی یلبامور هدنناضمد ۱۰۰۰ بولوا ( اغادجهدازاهاپنانس )

 . هدنناضمر ۱۰۰ ۲بولوا(غادعالال) هللزع ۱۰ ۰۲ بولوا (غانسحیجهشع)هرب
 . هصراق هنس وا بولوا ( اعا دوج هل زوک) هشرب بولوا یسلاو یلوطاا



 بت 0

 ناضمر)ءرکص یدلیا لاحترا هدناخ دج ناطلس رخاوا بوتوا (اغآ دیزاب] دب

 رایدلوا یشابنابکس ہدنلواهرصع دی زباب ناطاس رااغا (دجم) زوکهرقو زواب (اعآ
 توف ہد۹ ۰۲ ردشلوا (اغامهاربا) بولوا یسیاو نامارق (ازوک هرق) ۰

 شلوااعس و ی هد ۰۷ ولو اغازوکهرق رکیدهنربو یدلوا

 ..  ردشلوا توقف هد ٩۲۱ تولوا (اغا ناعع) زع لاب هدنرازوو

 ندنوباه یارس هاروا بولیدبا داحجا « یفلاغا یرهکبهدخرات و هتشیا

 هلوت کیا ید قلاغا هدعب یدلاق یک نواعم اکا رلبشاب نابکس هلفمقیح اغا

 یاد لوق یشاپ یہ غز «یجنوصحص ۰ سسع » افا رضحم یرب بولیربآ

 ا رول یباقا لوماتسا « شواچ شابو یحزاب یرکید قلوا

 دومأم هتفاپ فا مقاط یجنکیاو هبرح متاط یجنریو قمقیچ یشاب نایکس
 نیع ءابیعو رایو نیع نایحهفولعو رادحتسو یهاس هقشب ندرلن وو قفلوا

 یرلهرکصو قفل نیبت رلاغا یخد هرانوقرهلوا یندقاچوا یتلا لب رامات راسیو

 یرچکب پوایقارب هرایشاب یجوبق ندهراسو ندنوردنا یراقلاغا راقاجوا و
 راما نابکس هتشیا ردشلوا ندهدعاق كلدا بصن اتا ندنراجما هنراقاجوا

 اغا یزآ كب ندنراجا قردلوا لیکو تداعسرد هن رلاغا ی رک ناز
 باپ سا شلوا رادنات هڪلوا اعلام كن رات ۱۳۶۱ كم ی ردشملسهلوا

 طقاسندتسم | هد وت یک یدل س ردتم یاب هلمغل اغآ هداعسلاراد ثتغلاخا هداعلا

 یک یتطورم هب یرکسع رس باب ۱۹۳4 e ( یر اظن هیطض) یاب کیت ردشلاو

 0 رلشابۇسو یرااغا لوماتسا یح ید راو قتبط و رھ هنغاجوا یرکب هدکتون ۱

 واحد تراب (یریدمقرهط)و ه مرور زوهظ (ینلاخا قرمط) هنماقه

 » ردشل وا یربدم

 ییلاغا یرچکی 1

 هلرکسع نوجا یذافنا * ییاع كهنستاداراو یلوصح هما تدنماو داقعا

 نامزوا هدقدل وا راق هطش یسوا ندناب را لق مهو بقیه ثنطباص هوم كا 3 :

 بووقواو درح هٍاغلوا یرفس یخد یلاحر نورد هلیسح ران وناه رفس اعاد

 قاچوا لمبا ص ندرااغ نافتموب ندنراقدلوا رک توت هلق ا

 هلیما ( یفلاعا یرچکی ) بولیروک نیم ندنرلرظن هطقن هراداو تعاطا

 ردشادا نیپعت ) اغا داهرف ( ندنوردنا هتن زوم یهدنقوفام قلشاب نابکس 3
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  TTتب د ۳۳ و (دعاس نب بلا و هدنتافو هد ۰ ۲ یداوا ( دعا ۱

 7 )نوء ر دج فیرش) هللزع هد ۲:۳ یدلوا ۱ ر نت يج قا ۱ رش) دلل نع

 اقا (دع فیرش) هد۲:۸ بولوا (بلاقن باطل اد,ءفیرش)هد۲۶۷ یداوا 0

 (دجخ فیرش) Wl هد ۷ هوا (بلط)ادبعفیرش) ام 9 هد ۷ یدلوا 3 : ل

 هدنرخالایذاج 4٤ (اشاب هللا دبع ب رش !یلعوا هدنناف وهدنلاوش ۷۶ ردشلوا 0 2

 نوع ن دج ن یرلت ر صح اشا قفرلانوع) بولیدا لع هد ۰ ها رج ۱ 2

  (بلطلادیع فیرش)ثاهدنلاحترا ادهش هد ۲۹۷ (۱2اپنیسح فی رش هدنلاحم را

 ۳ 2 ردشلر وہ نعت (یدتفا

 _یودنعرمدنمان یرلترضحاشاپ(ناندعدج | )نالا كني دنفا بلطلا دیع فر رش)
 ِ a قف رلا نوع فب رش بولوا یدشح رب یخد هدنداب ی رات ر صح (اشاب دعاسم) و

 E تاو دیاروش یخد (یرلت روح اعا لا دبع) یرلیلاع ردارب گن راترضح اغا قم

 9 (ردندماظع یارزو و ندنساضعا

 لات باب
  هنرژواهعش چ وا اعدقتدنسهلقناکرا یخدینسهینسناکرا كنهیلع تلود

 یرانادناموق ر ا ۹ لوا | همش هل دروک بسانم یاسرد هدار و 72

 یرارظان ه رخ و نادوبق هشلا هبعش رد ۰ ۰ یرلناداموق هناحم وام a) و

 م ودشفل و

 لوا ذعش

 یثاب نکس
 ا ن طباض رب هاما ( یشاب نابکس) کوم هدناکشت یاخوا یریککی ادا

 ناطاسهکرد (اغانسح) یعدق لا دارت الب دمشزایرلعما ندرلمد ناک ردشلدا

 ینطصم) و كن نانط یحاغزق) 2 هدتمدخ و هدنرصع لوا ناخ دب زب اب

 رمآوایشاب نابکس (اغا نجرلادبع) هرکص و (اغا نسح) هدنغفلوبناتساو (كب

 یوزبرط ) رادنس یلبخ ربو ( اغا نایاب ( هدعب ردراشلوا دیهش رلیکهرکص چ وا
 3 ربترا توف ءد ۸٩۱ بولوا یاب ناکس اقا بوقی) قلارا ریو ( كي دحع



 ها ۹-۷ دم

 تشارقینیرلیهاذن تماما للحج هبطخ هدنشرش ییهرح هدددوع هلذفلوا عرکت

 هد ٩۳۱ تولوا یعاد قداصرب هملاراشم ریما هلروص و هتشیا ردشمر دنا

 فیرش)یودخهدننافو هد ۹٩۸۱ یدلوا هکمربما (دجم یغوا) لغوا هدنلارا

 فی رش)یردارب هد ۲ (بلاطیا فیرش) لغواهدنلاحم را هد ٩۸۳ (نسح

 فیرش)هد ۷۱۰۱6 (یم وا نب نسح تلطلادیع) هد ۶ (نسحن هتلادبع

 ( ی وبا نب نیسح نب نسحم فیرش ) یردارب هدنلاحترا ۱۰۱۵ (بلاط وبا
 (یع فیرش) هد ۱۰۳۰ (ینصنم سیردا نت دوعس فیرش) هدننافو هد ۰

 (هبلطلادیع نب دجا فیرش) هد ۱۰۳۸ ( نسحم نب دز فیرش ) ہد ۹
 بصن اسان (دز فیرش) هد ۱۰:۰ هلبصن اما (ینع فیرش) هدننداهش هنسوا

 (یعوبا نب مزال نب مزاع نب مزاج نب مشاهفیرش) هللزع قلارآ رب ردشلدیا
 فیرش ) یودخ هدننافو ردشلوا ( دز فیرش )اش هدننافو هد ۰۶

 هکم ریما دز نب ( تاکمبلاوما فیرش) ردشلسا لزع هد ۱۰۸۲ بولوا (دعس

 فیرش) هد ۱۰۸۵ یدیشفلوهدکا تراما یاعدا (دومه فیرش) هدهسیدلوا
 لاحرا (تاکربلا ولا) هد ۱۰۹۳ ردشلوا نیکم (تاکر فیرش) هلتوف (دومه
 نب نسع نب دجا فیرش) هد ۱۰۵۹۵ هده سدلوا ( مھاربا هشرش )اترا

 فیرش) یلغوا هدننافو هد ۱۰۹۹ یدلوا فرش (یع ونا ننیسح ن نسح

 لاصعسا یت راما (دعس نب دعس فیرش ) هد ۱۱۰۱ یدلدا بصن (نسح

 یدلوا ربما اا (اشاردمس فیرش) هلمناسحا ترازو هنر هد ۳ هنس رزوا ۱

 هن ردشفلوا لزع هد ۱۰۹ (مشاه فرش نب هّلادبع فررش) هلازع هد ۶
 فیرش) هد ۱۱۲ بولوا (بلاغ دجا فیرش) هد ۱۰۹ بولاق (دیعس فیرش)
 دالرع هد ۱ توا وا (مرکلادبع فی رش) هلال نع هد )۵ هلصن هني (دیعس

 ردشلوا (عرکلادبعفیرش) انا هدننافو هد ٩ یدلوارارکت (دعسفیرش)

 (یحمفیرش) انا هد ۱۳۶ (كرابم فیرش) هد ۱۳۳ (یم فیرش) هد ۰
 نب هللادبع فیرش) هدیدمزا هددسب دل وا (تاکرب فررش) یعوا هک تولوا

 هدنرحالاعسر ۱۸۵ تولوا (دعس نب دوعسم فیرش) هد ۱:6 یدلوا (دعس

 (دیعس نب رفعح فیرش) هد ۱۷۲ یدلوا ( دیعس نب دعاسم فیرش) هدنناقو

 یدلوا توف هدنمرخ ۱۸ یدلوا (دعاسم فیرش) نا هد ۱۷۳ بواوا

 نب رورس فیرش ) هد ۱۸۷ (هلادبع فیرش) هد ۱۸۵ (دجا فیرش) هنر

1۹ 



 ۱ ست دن » هلا بهات یاب یو تا 0

 ردو



۲ 

YY — — 

 ۲۰۲ (یدنفا دج کم) ارقص ¥ (یدنفا دجاهداز یتفم) هدنلوالاعسر

 ۲۰ (یدنفا فیرش) ابن هدنسهدعقلایذ ۲۰۳ (یدنفالماک, هدلوالایذاج -

 جوا نوا (یدنفاقیفوت) هدنبحر ۲۰۵ (یدنفا نطصم هداز یدج) هدنمرحم

 ۲۱۳ انا (یدنفا فراع) هدنسهدمقلایذ ۲۰ اا (یدنفا یم) هرکص نوک

 هدنم رم ۸ (یدنفا یص ولخ رع)هدن ر فص ۳۹۵ (یدنفارشاع) هدنرخ الامسر

 ( فیرش نب یدنفا د اطع ) هدنبحر ۲۲۱ (یدنفا نیما نم یدنفا دعسا)

 هدنرخ الایذاج ۲۲۱ (ردشلوا مالسالاغیش هدفد یدب رفت شب ندهباع و )

 یدنفا فراع) هدنل والایذاج ۲۲۳ امان (یدنفا اطع) انا (یدنفا رع) نوکر

 هدنلاوش ۳۳ lil ( یدنفا دعسا ( هدنوک شب یر ( یدنفا دچا اطعنا

 ۲ ۲ ۲هزار ) یدنفا رع ( هدد اعش Yo ) یدنفا فراع ن یدنفا هللاد يع (

 شب ندهناعوب ) ۰ رایدلوا مالسالاجش املا ( یدنفا هتلادبع) هدنرخ الایذاج
 (رایدلوا مالسالاجش فد کلم نقل <

 مصاع) هدنلوالامسر ۳ (یدنفا نداعلانیز) هدن رخ الاعسر ۱۳۳۰

 هدنرخالایذاج ۱۲۳۹( یدنفا لیلخ )هدنل والاحسر ۶ (یمن یدنفا ینطصم

 ( یدنفا دشر هداز قدص ) هدنرفص ۲۳۸ (یدنفا باهولادبع هداز یعسی)

 (یدنفا رهاطهداز یخاق) هدنرخ الاعسر ۲4۱ ابنا (یدنفا مصاع)ءدنم رع ۹

 اا (یدنفا مصاع ) هدنناضهر ۲:۸ اینا (یدنفا باهولادبء) هدنلاوش ۳

 ۲۷۵ (یدنفافراع)هدنل والایذاج ۲۷۰ (ك تمکح فراع)هدنسه | ید ۲
 ۲۸۳ (یدنفا ندلا ماسح )هدن رخالایذاج ۲۸۰ (یدنفان دلادعس )هدنل والا یذاج

 هدنناضمر.۲۸۹ (كاراتشدجاالنم) هدنبحر ۲۸۸ (یدنفاقفر) هدنل والامسر

 انا هدنل والامسر ۲۵۹۵(یدنفاللخ« ق )هدنحر۲۹:(یدنفا راتهداز یصشرن)

 ۰ رایدلوا مالسالامش ( یدنفا دعسا دجا ) هدنسهدعقلایذ (كب راتح النم )

 هدنرخاوا ۳۰۹ (یدشفا نطلرع)داوتف لیلحدنسم هدنوالایذاج ۱۳۰۹۰
 نستدماقم وا [۱ ]یرلترضح ( یدنفادجم نیدلالاج.دازفسو ) هالاصفنا

 ۱ ۰ ردشلروس

 دلاخ هدازفسون مش ندرودص یراترضح ( یدنفا نیدلالاج دم ) ]1[

 ٤ یدىآ شلوا ندرودصو تيش 'یوتکم شفتلاب ردیمودح كنىدنفا 3



 aa -- ۷۹ تب

 ۳ بش ی ةات) يلغوا یدلوا بش انا (یدنفا لا ضف دیس) هلل ع

 2 ۲ چواهدنلوالامسر ۱۱۱6 ردش1۲ ینسهاپمالسالا مش نکیا

 . یعقمشپ) هدناضهر (یدنفاد ماما) این هلا در هدهسیدک دماقموب (یدنفا
 هدنسهدمقلایذ ۱۱۹ اتاق (یدنفا قعاص) هدنلاوش ۸ ( یدنفا ىلع هداز

 EL از هدنرخ ًالایذاج ۱۱۲۴ (یدنفا هّلادبع هداز ها)
 5# . هدارخ سو( ءدنفا هّللاءاطع) هدنرفص ۱۲۰ اا (یدنفا هتلادبع) هدنم رخ

 ر ًالایذاج ۷ (یدنفا طممازریم) دن اید ۹ (یدنفادوخ)

 TAI ) یدنفا لعام”! قح-ا وا )دنس |یذ ۱۱۳۸ (یدنفا مح رادبع)

 هداز ازریم) هدنلوالامسر ۱۱۳ (یدنفاهّلادبع ییرشکی) هدنرخ ًالایذاج
 هدنناعش ۱۱24 (یدنفا هللادبع هداز یعقمشپ) هدنسهدمقلا یذ.(یدنفا دج
 وا لعاا نب یدنفا قحما) هدنلوالایذاج ۱۱۶5 (یدنفا دجا ریتاوا )
 ینطصم)هدنسهدعقلایذ ۱۶۸ (یدنفادخیرد) هدنرخ لایذاج ۱۱:۷ (قح ا

 هدنلوالامسر۱۵۹ (یدنفابحاص)هدنمرحم ۱6۸ (یدنفاهّلا ضیفدیس نبید فا

 هدنحر ۱۱۰۱ (یدنفا نداملایز) هدنلاوث ۱6۹ (یدنفانیما هداز ینایح

 . ( یدنفا دیعس هداز لبلخ هرق ) هدننابعش ۱۲ ( قحا وا ن یدنفا دعسا)

 ۱ وار ۱۹۸ ( یدنفا هللاضف دیسن یت ) هدنرخ الایذا ۳

 ۱3۹ ( ریتاونا نب یدتفا هللاضیف) هدننابعش هنس وا (یدنفا هللاد,ع فاصو)

 ( یدنفا هّللاضیف ) هدنلوالایذاج ۱۷۰ ( یدنفا یرد نب نطصم ) هدنلاوش

 ۳ مصاع لیعايسا) هدنسهدعقلایذ ۱۷۲ (یدنفا ماص) هدنلوالایذاج ۱۷۱ ایت

  وا) هدنرفص ۱۷۵ (یدنفاندلالو) هدنلوالایذاج ۱۷۳ (هداز یلح یدنفا

 . هدنسهدعقلایذ ۱۸۰ اما ( یدنفا ینطصم ) هدالاوش (یدنفا دجا هداز ركب

 _ هددعقلایذ(یدنفابحاصنیدنفا نامع)هدنل والایذاج ۱۸۲ امن (یدنفایلو)

 دج هداز فیرش) هدنرخالایذاج ۱۸۷ (ازریم یدنفا دع نب یدنفا دیعس)

(Miaضوع ن كى مهارا) هدنرحر ۸ اثلاب ( یدنفا ینطصم) هدودعقلا ی  

 نییدنفا دعسا) هدنلاوش ۱۹۰ (یدنفا دج نیما) .دنلوالایذاج ۱۸۹ (اشاب

 . ( قحءاوا دعسا نب یدنفا فیرش ) هدنرخ الایذاج ۱٩۹۲ (یدنفا فاصو

 .  نب یدننا هّلاءاطع ) هدنرخالایذاج ۱۹۷ ( یدنفا مهاربا) هدنلاوش ٩

 Es ۱8٩ اما (كب مهاربا ) النم هدنرخالایذاج ۱۹٩ (یدنفا ینطصم

 EE ,ع ) ہرکص ءام یکیا ( یدنفا اطع ہدازےع )



 e هد رقص ۷ ااو ر ید ك دن

 ۳ 1 نیسح ءداز 0 هدنیحر ۱ ۳ 0 یدنفا 9 ِ ِ

 ۱ هدمقلایذ۱ ۰۵6 (یدنفادعشا نیدعس وبا) هدنسهدمقلایذ ۱۰۵۳ الات (یدننا 1
 هداژ یلح هرق) ندرودص هدنل والایداچ ۱۰2 یدلو ها (یدنفا ناب یدیفح گ .  نیدلادمس)هدنبجر ۵٩ (یدننا مح رلادبع)هدنمرخ ۷ (یدفادهناد تم

 ی اوا قني ندرودص ڭنسەناب تڪشم یشرو یوتف ياب 4 (یدنفا ز زیزع ب 9
۲ طرز 1 2 (یدنفا دعس ون | ) هدنناضهر ۱۰ ۰۹ ردشلا ديا 2 ۰

 یاع) 

  (یدنفانجرلادبع) هدنیحر "۵ الات (یدنفادصسونا)هدنرفص ٤ اا (یدنقا 5 ت
 1 ۳ 3 هدازهحاوخ) هد اس چ وا نوا (یدنفا قطصم هداژ ثع) هدنل والایذاج 3 ِ ۱

 یه یاد ترفض ٩۷ (یدف قنح) نار ی
 دع یریسا) هددنرخ لا یذاج ۱۰۷۷۲ (یدنفا ینطصمیواوم) هدنامش (یدنفا
 1 هدنرخ لا مس ۳ (یدنفا دج هداز یی: ) هدنرخ الایذاج ۲۴ (یدنفا ِ ٠

 1 ی (یدنفا یل ۲ یلداتح) هدنسهدعملا ید (یدنفا ی <" هداز یراقنم) 4 2

 e . رلیدلوا مداسالازیش (یدنفا دم ی ی هدنس دا ید
 ِ تقافر هدنرفس دادغب (یدنفا يح ) ( یدنفا دعسا ) ندرلمالسالامش » « :

 یراقنم ) و شا تلاکو یر ندخحاشم هب د (یدنفا دعسا) قرەنلوب وا 0

 . تشم ماقم چاق ربو (یدنفا دحم یورقنا ) هلغفلهتسخ هدنتشه یخد ( دازر ۱
 ۱ نرو لاکو يمد راد دز اب صوصحخ هناوتف یدیشملوب هدهدنفاماقمگاق ِ 3

 2 (ینیما یوتف ةلرب حد هدهناخاوتفو یسهلاحا هسردم ییا ر هلمناونع « یلاکو

e1 « ردعمالشاب هودح هدرانامژ و  

 . دیس) هدنئاوا ۹ 3 ءدنفا دم هداز غابد) هدنسهدعقلایذ ۱۰۹۸ _
 . وبا ) هدنناضمر ۱ ( هداز غابد ) هلع مد ول نوا (یدنفا قاین

 3  هناسافو هدندم زا (یدنفا لع) اب MEE (یدنن هللا ضف هداز دیعس ۳

e Eدم د ییا نوا تاد قلا ندنادناخ و ) ردشا وا سا یدنفا  

 ۳۰ e ١ د (یدقا قد 0 دیو ٩ هدهامک ا | دج > ءاما) هد ۳



 و4 ۳ هتهدهسیا قا و یرلکا قم افا !رلیدنفان

 زدصیوتفلادسب !هداز یوح) ربارب هلکنو یدا رلروهداقوفت هرلرکسیضا 7
 رخ اش 6تا دولا وا یاری هو رک یا مور

 ا یدا راشعا قوش هت راقلس هدردق حفرت هلا دیدج مض هیاوتف ةغبظر

AYچ ندلاسدش دجاهد|زیحاف) هد ۳ (یدنفا دماح) هدنلام را اوو  

 سا واعد ۹۸۹ (یدنفا دج هداز لولعم) هد ۸ "(یدنفا
 ی ۳ ۹۷ 1 TT E هد ۹9۹ ای

 ِ ا الع * 4 I یاطاس

 . یدشماسآآ e هضق ی رد نوت و

 ام ا قدوم ی ادا نرو شو

 0 را دانا
۱ 



 بس — ٩۷۳

 لوا ٌةبعش

 یالسالا خيش لىلج ماّمم

 هلساونعاتفاو اضقهد هلع تلودهبعرش روما هلهحو ییدلرتسوک هدلوا باب

 هلا تآ ارحا اضق و هبعرش لئاسم تاقببطت اتفا ردشلیا ماسقنا هيا اساسا
 هرابثفم یناقیبطت هغ رشعرشو هناضق یساطعاكنهیء رش تامالعا ءاردا لافتشا

 بولبحآ داخ اوتف هدرو هک ر هدرهش ره ندیبس وب ردشلوا ضیوش

 رامالسالاجش ینعی مانالایتفم جرم كربتفمو رارکسعضاق یحح كناضق

 میدای هلیصن رکسعیضاق رب ءدشادب یخد هینس تنطلس رولوا نابتسم یغیدلوا
 لخاد هشه نامزوا رارکسعضاق و رد ثلا نییعت یتفم هدر هرکص رصع

 قجنآردشمک یرکذ كنراقدلوا مظعاردص یجاقرب ندنراجما یتح قرهلوا
 تولوا نوذآم دناوتف رلتاذ ضب یک یراسردم قینزا ورب ندتنادب ات هب

 تاوذیکیرصق (دواد نیدلاجا)و (یدنفاتسر هرق) (هیقفنوسروط) یتح

 ( یدنفادوحم هحوق ) یخد لوا ندشنادحا كارکسعضاق بولوا مالسا "یتفم

 هکنوح یدا قاب دنسم کیا و «یخد هدساد هلغلوا یضاق هدهسور هنسقرق

 هداشک یرلتهدخ اتفاو اصق رابتعا ندشیاد خرات كنلود رب تمیرش مداخ
 . ردشفل وب

 یرلناونعمالسالاعشو رکسمیضاقیرلهرتسوک هرکص ییاضقو اوتف كرامرات
 یاواسم هاراتفم هحرابتعاو ییودح كرلرکسضاق هتشيا ردهلیسح یادحا

 نیدلارخن هد ۸۳۶ هرکصو (یرانفنیدلاسع) یسیحنرب كنمراتفم یهدنلاح

 ردشلرتس وکی دنفاعرکلادبع یاروک النم هد ۸۸6۵ وربخالثم هد Ae یک

 .دقدلپاب یسهسردم دمزباب ناطلسو هجنلوا قیرفت هد یکیا تارکسعضاق هرکص
 هد ۸٩۳ كردا دیازت یقو كناوتف ماقم هجن هلاحا ءرلمانالا یتفم هکلس ردم

 رایدنفایلاج یلع هد ٩۰۸ نیدلادج هد ٩۰۱ و ییرع ندااءالع نالوا یتفم

 ردق هراظن هشرلپ انا كنلاومو را رکسعضاق بونازق تشحو عتو هیلیخ

 یرلاش هدنر ات رومأم E ید كماظع ةاضصف e هده ۳



  مظقعاردص [+ e وتو ارضح a دج لماک ۱ نسم لایڈ ۱۳۰۲ تولوآ
 ا 1 اسماخ هدآ E [6] (ىرات ر حاشا داوح) هد ۹ رد راتلوا

 و لخا ہد ۱۳۱۳ بولوا (اشاب لماک) اا هد ۱۳۱۳و (اشا

 - ردشلروس ن نیس [5] ( ی رلترضح ۱

 ا ینا باب
 e نر تاماق ةفاک هرکص نشرادص دنم كهلع تلوح

 م . ندنکدوب ردهیمالسا تعشم لیلح ماقم هدوا هکردداو عیقر ماقم رب یربلوا
 < ردصحح تكراظع یالع نالوا لیبم

 ندننیدآ واشمردتا عاجا مدحوت ۀةطقنریفالخو تنطاس هبلع تاود

 ىيە تطاسو دبات ءاق قەليلح تراما 5 نوجا نیم رج نوم رح هدر

 ندرظن ةطقن نیم نیددحو نيت دا وا شمروس دینشتو دات هددنلروص وب

 مت لوسر لآ قرهلوا هدنقوفام تاماقم سا ید ماستالالیلح ماقم ون

 ` ماستاوس ماقموب هکردشلوا ندهن سم ةدعاق قمل روي عیدون هت ند دفا

 ۰ یتډكتاوذ ندا زارحا یاقللح یا و هتشيا ردهمرکم 5 تراما هسیا
 1 د یلنا ناس هدد ش کیا ندبس ونو یا رش 2 هداروب یلودح رر

 بت - دل ندنقادصو تناید

 كانا اص ندنناطباح یحوط سی رق یراترضح اشا لماک [:]

 . قرازو هد ۱۳۹۵ بونلو هدنراةلفرصتم هرشط هللعو نا-للیصح ردیمودخع
 . فاقوا هصفد کیاو یر راشتسم هلخاد دعو راشلوا یسلاو بلح زارخ الا

 ۱ . نیمت هیامشمترادص دنسم هعفدییا ءرکصندقدلوایرظاب قراعم هعقدر و نویاه

 گ - ردرلشلوا ییلاو ندآ لزعلادعب ۰ردراثلروم
 . ردیمودخ كکب مصاعنطصم یالاریم یلبنوق یرلترضح اشاد داوج ]٥[

 . قیرفلزملادعبو اولریم هرکصویریفس هنیتحو یالاریم هللاشن ندهسرح ناکرا

 . هدنرحاوا و شلرو ترازو هدنلئاوا ۱۳۰۹ قرهلوالکو یلاو دىرکو شلوا
 . . ردشلنا لاصفنا هدنرخاوا ۱۳۱۲ بولوا مظعاردص

 ینلبجوتکم تیالو ۰ ردیلزوریس یرلترضح اشاب تفر لیخ ]٦[
 هلحاد هد۱۳۰۵و شغل وب هدرلکللاو هل رازو هدننامش ۱۳۹۳و قلفرصتمو



 .. هدنبحر ۷۹ یدلوا ماقمعاق )ا ل.ا) رد لر ديخلکب
e(ابلب دا ٌوف) "عوالع ی دن هاب 2  Ar ِ 

 هان وروا هدنلئا وا ۸۶ اسماخ (اشاپ یلاع) ءدلاوش امنا (اشاب یدش ر) هدنم رحم 5

 بولوا یظفاغد رک هدنواه تدوعو یاقمغاق تا ةوالع هدناهاش فی نر

 EL ار ماقسناق ها دا ا) 1

 دا یذاج ۹ (اشادو) هدنلاح را (اشان : یلاعنیما) هدن رخالایذاچ ۱۳۸۸ و

 اا ا یدو (اشاب یدشر) اتنا هدنامش (اهاب تحدم) هد الل
 ٠ ناسخ رکسعرس) روت ساید )ا یدشر هدازیاورش) هدنرفص ۰ (اها 7

 ( اشایدوحم ) ات هدنبجر (اشاب دعسا) ابن هدنلوالامیر ٩۳ ةوالع هه
 ۳۹: افا تحدم) اب ان فتا ید (اهاب یدشر) امبار ہدنلوالا میر ٩۳

 قفودجل) هلمنا وئع (تلاکو شاب هدنمرخ ٩6 (یراترضعاشاب  مهدا) هدنمرحم : 1

(Ul 3اسماخ هدیحر [۱] (یراترضح اشا قداص ) هلناوتعو «دنلوالامسر  

 هدننامش ٩٩ (۱نا نی دلاری ) دە ی (اشا توفص) هرکص (۱ا یدشر)

 ۳۰۰ (یرلترضح اھا دیعس) ال هدنلاوش [7] (یرلترضح اشاب نجرلادیع)

 تالا بو ینیماتاموسر بوش ندنملت هجرت ردیلریمزا (اشابقداص) »1

 شلوا لکو شاب ندنتناما تاموسر تیابنو یسیلاو هنوطو ریمزاو یرظان هلام
 ردشاوا وا زاستماقا هديل هدعب یرملوا یسیلاو دفسرح را زج لاصفتالادمبو

 ردود یدن 9 هداز هع یورضرا یرلترضح اشا د دعس ا 1 ِ
 . ترادص و فا اعم هدعب و قوام تلود یاروش بووک هلق هل لیصح

 یرظا هصاخ ةنزعنو هیلدعو هتلخادو ی: شاب نوا نی ابو و و :

 ۰ ردلوزسن الا ردواشلوا مظعاردصو ليكو شاب هلاعهدو ییلاو تورو
 . كناشا ىلع یحاح یی هبهانوک یرلترضح اشا ندلارون نج رلادنع[6]

 هعفدرب 9 شون وب هدنراتالو رثک ۱ هد راه رص یصتمو قا: ءاقهعاف ءریشط ا ۱

 ۱ ررر يا داده مو او لیکو شا
 کیا

 ٣ اا ۹ هد ایذ (اشاب یفراع) هلماونع (تلاکو شا 1
 2 ۲۹۹ (یرات رضحاشأب دنعس) امنا هدنلا وش (اشاب یردق) هدنیخر ٩۷

 ۱ 2 (یرات e اشا دیعس) هنن هادا ونع ترادص هدع) (اشاب قوا ال هدر



 هدیابش a و دی E هد ۱۳9۰ هیچ

 و ین )شاپ ا هلساطعا هب 2 ورخ) ةا اند اون

  Eاس ت و ینلوار همأم هدّع ی راب هدنطساوا 9 ید 3

 ت یذو (اشاب دیشر) اسماخ ہدنلوالاعسر ۷۳ یدلوا ماقما ها
  ۳ىلا  ۷ (llندلولع هدنلوالایذاجو (اشایدیشر) اکا هدنلوالاعسر

 Û (lk dk) ٩ مجرتم) م هدنلوالایذاج ( اشاب لسیرق) هذب هدنلوالامیر 2
 لسیرق) اڭ هدنسهدعقلا ید (اشاب یدشر دع  Eهشت هبلبا موزا بولوا 3

 یدکی (اقایدم) هنن ارخالاعبر ۷۷ یداوا ماقمشاق (اشاپ ىلاع) + هلکتک .
  ۳ ۷ا هدماش وا هس وا بار ۳ لع) هلل



۷94 — ey, 
 ناک یا واچ دلو توابع ےک اناظر ا مظعا ردص (اثاب

 یبهخرج)هللزعهدنوکقرقبولوا مظعاردصهدنسهتفهوماقممافهلترازو (یدنفا

 هدنرفص ۲۲ بول وامظعاردص اینا (اشاءاین-فسوب )قردلواماقماق (اشاب ىلع
 (اشاب نسحاغا) هدلاوشو (اشابنامع یجهبح) بولوامرک | رادرس هدندورو

 هلرازو ) یدنفا رک اش) هدحرو (اشا لیلخ یی دس زا) هدنل والا جی ۲۳۵و

 هلترازو (افادجازال ) هئرادص هلقلرادرس هد۲۲< ردراشلوایاقمٌافباکر

 باکر هدنناضمر ۷ یدلوا ظعاردص (اشاه دیشروخ) هد ۲۳۷ تونل وابصن

 هلصدقعهدنمرحم ۲۲۹ ردشفلوا نیست (یدنفادیدشر)هراز ولا عمەنغلماقمغاق :

 (كب فژر) هللزع اشا دیشروخ هد ۲۳۰ یدلوا دراوهتداعسرد مظعا ردص

 یلەطراب سا ) هد ۵ )اشا شیورد) هد ۲۳۳ بولوا مظعا ر دص هرازولا عم

 یریمزا) هک (اشاپ لعیلردن)دیدح ردصهدنل زع هد ۱۲۳5 بولوا ( اشاب ىلع
 هلا انفا هدننوکیحزوقط كن دورو اشاب ىلع یدلوا مامغاق (اباب ےاصیجاح
 رادملس) هدهامیصح وا (اشاب هّللادبعیلد) هد ۳۸ ردشلوا مظعاردص اشاب ماقمکاق

 (اشاب یلسدحم) هدنمرحم ۶۰ (اشاب بلاغ) هدنلئاوا ۳٩ هرازولامم (كب یلعقیسا

 هدقدقبح هب رح قرهلوا مرک رادرس هدنرخاوا ۱۲2۳ ردراشلوا مظعاردص

 هدودرا هدنرخالاممر 44 یدلوا باکر ءاقمعاق هلترازو (یدنفادجایحولخ)

 بولوا مظعاردص (اشاهدجم دیشر) هدهامیهچوا بولوا مظعاردص (اشاتزع)

 ردص هدهلاصم هد ۱۲۶۵ یدلوا یماقمعاق فیرش ءاول هک (اشا للخ)

 هنسوا تواوارومأم هننرزوارصمهدنلئا وا ۱۲۵۸ هنحالصا قلدونرا هیلاراشم

 یعولخ)قرهلوا مطعاردص ابناث (ا2ا فور) هدناضمر هلفلاق هدهنوق هدنیحر

 ۰ یدلوا هدیسر دهعاخیخد ینلماقمعاقكت ( اشابدجا

 4سهاخ هش

 صاخ سلچ

 E نداشا نادوبق هلا یمظع ترادص هلغمالاق نیشنهبق هدنرود عیار ةبعش

 ٠ یفیدلوا لخاد یخدرایدنفا مالسالا جش قرەنلوب هدنراتعالو ءرشط ارزو هقشپ
 هلاکم و نیرومأم "هلحا ضءب و سرو زادرتفدو ادو املا را یو اب

 یی هرصءرا صوص ساحر قرهلریدنلوب یرب ندرودص هلیتفص یرومام

۱. 
DRAا  

۰ 

IRIE E ag rar 

AVE PE DA E O AY E 

۲ 



 ۱ (اشابكلم) دنا هتسیدلوا یسیلاو هروم (اشاب نطصم ماقمعاق) هلکک (اشاب . 9

 | ۱۳۰۹ یداوا ماقمعاق هجناکه ترازو ( كب ىلع قنزا ) فولوا مظعاردص

 یر و رم یر دا کده فس و هدد رح
 دنت ی ردا ر یبمهلعشم) هدنسهدعقلایذ ¥ یدلوا ماقمکاق êl) نسح)یسأغا

 د هلل عدن ر خالا یذاج ۰ ۳ بولوآ م اةمع اق lb) یقطصم

 ۹ - ردشملوا

 دناوا ۱۳۰ اب نسح هزانح) دل ع هدنناضمر ۲۰۳ اشاب فسوب

 ۳ مات ءا 2l) نسحاغا ) هاك هبودرا بولوا مظعاردص ( یا  نسح یزاغ)
 )اا ینطصمرادحس) هللزعیخد (اشا لا هدنسهدعلایذ ۱۲۰۳ ردشلوا

 نسح افا ) هلولم قلراذرسو ترادص هدنبجر ۱۲۰2 یدلوا یاقمعاق باکر
 | هللزع هد ۱۲۰۰ ردشلسا نیت (اشا نسح فیرش) قردلوا ماقمعاق (اشا
 |  فسوب) هلا دقع مص هد ۱۲۰5 یدلوارادرسو ظعاردص (اشاب فسو) ایتات

 خم ای

iتا یتیم شا  

 3 1 lk) نسح اغا ) هحلک هت وعد (اش« تزع) لیلوبتارفءز هترادص ءدنل والاممر

 3 هلک هتوع د هد رادص ( اش فسو ًاض) هدنلوالامسر ۱۳۱۳ یدلوا ماقمع اق

 ۰ هددمقایذ دورولاب هدلوالایذاج یداوا ۳ ( كب هتلادبع شیورد )

 . ماقمماق هدنوباهباکر (اشاب یاسرکبوبا) هدنتکرح هرصم هللا نوباه یودرا

 ۲ هنلاوغ ردتفنوا بصن هلترازو (كلم هتلادبع) هغلماقمعاق هدننحر ۲۱۶ یباوا

 ۰ یاشا هجنلکندودرا (اش نسحاغا ) (اشا نیسح نادوبق) هدنلا حرا ءاعف

 (یدقانطصم لربسکی) نم (اش نسح) هدنلاوت ۹ یدل و

 ۱۳ رود اجلاس طظفاح) تر زی ۱۳۷۰ ورا رو
 ا مرازو ندنعلاقا یرجم + کی Ik) هر هدنحر ۱۲۲

 از راوسهشز هدنرخالامسرو دا (اشا EE هدنلوالامسر

 ا (اشا یسوم) هدنرخالا یذاجو باکر ماقمعاق هرازولاعم (كب هتلادج

 هثرخالایذاج ۲۲۳ رلیداوا یاقمعاق باکر هلترازو ( یدنفا قطصملنک ۱)
 :طصم را دلع) هلل زع مظعاردص هدنرخالایذاجو اشاب ماقمع اق بولک م ظعاردص



 رد بت 9 هنر ردشملا لاحت را اشا 0۳ 3 1 ۰
 ترادصهدنلاوش ۱۱۷۸ یداوا ماقمعاق (اش اد لشی) ا هینلک بولوا ره < )ا نطصم) لا هللا ل هدنرخ الامسرآ ۱۳۷۷ بولوا ظعا 1
 یدلکهل رادص (اشاب دم هداز نسحم) قردلوا ماقماق (اها دیش تام) حج

 5 وگو

 ۱ اشاب دج را دیس ۱ هلل نع هدوب هدناضمر ۶: یدلوا لع ردص ماقمغاق

 لزع هدو هدنناعش ٧۱۸١ یدلک هنوباه یودرا بولوا رادرسو مفا ردص

 ۰ ردشل وا مرک رادرسو

e لاو e E 

 ۱۱۹۳ 9 هدننامش ۲ اند لسنراد) دنا

Eا وءد۱ ید  eیو 2  

  1Yسا ردص )اشا ەز هزچ رادیلس ) هلل ع (هداز نسع) هدن رخ الاعمر ۳

 یذاج هلرح نالعاهعلک (اشهزج)بواوا ماةقمعاق (اشاب نیما ییق و. و لاولله  .

 دج كلم) یداوا مرکا رادرسو مظعاردص :اشاب نیما یقوت) بولیدبا لع .
 لع یاودلوم ) ترادص هدنرخ الا عید ۱۱۸۳ یدلوا یماقمعاق باکر (افا

 - ضوع)هللعهدوب هدناعمشبولوا ماقمغاق (اشاب ۱ نایلس صراا) بولی ریو ه(اشاب ۰

(e اشاپ , لیخ یغوا ها) دجا الوا ) بولوا مرک | رادرسو مظعا ردص 

 ۱ (اشا هو تواوا یلاعردص ماه اق ll) ناملس یووق)

 4 سس و وال( كلم) اقماق پاکر كلەنسنشب هدنعوقو تنطلس لدت "

  هد۱۱۸۹ بولوا ماقمئاف هل رازو (اغآ هللادبع) رادیطس ءدنسدمقلایذ ۱/۷
 م ( هدازنسحم ) ردشلوا ییاقمکاق تاکر هلرازو كب دج تّزع) للو ها نع

 :دلقاماقمماق ( اغا دج نکی یساغا یرهکی ) یدلیا تافو نکر ولک هلص د
 دات ا ناسحالاب (۱هانتزع) ماقداق نواه رهمو شمزوتک یتیرش ءاول ت



 8 ترح هدنامز ید ناسحا رهم هداشاب 9 ب

 ۱ ٤ یدلوا نوناه ۳ دچا ر لی تولد

 ا ا هاش ۳ ۳3 ا دم

 دلو ییاقمعاق باکر ۱ شاپ كجا روک ) هد وا هلا ودرا هد هدعقلاید

 ۲ ی ر و هد رم دیک و ) شب و نا ین ۳

 2 9 هد ۱۱۰۸ یدلوا مظعار رص ا ا 9 هدن رفص

 ۶ (اشاب ىلع تی اعا هللادبع ىلا ) هدنابمش

eد ) هناك بولوا ملثعاردص (اشاپ ینطصم) اب اب ر (اشا  

 ۰ هدرا N و تم 09 هام € (اشاپ مهار | هداز



۱ Noo. E 

 نوناهرهم هدر اص د ر یدل وا دش هدنناعش ۸ قره واراد ره هدنسه راحاسالا

 هلن راز و(شابميهارم ایلرہش ون)هنفاماقمع اق ت رادصهدلا وش ها ناسحا ھه (اشاپ للخ)
 " هداز لیف هرتح) قرهلوا یظفاحم زاغوب یخد (اشاپ دمحم یجاح) یدلوا رومأم

 ( اشاپ یلعیلهروم ) هدنلوالاعسر ۱۲۹ یدلوا ماقماق هلوبناتسا (اشاپ فسو
 یجاح ) ر رار کد هلل نع (اشاب فسو) هدنناضمر هنسوا تواوا یاقمعاق باکر ا

(ll, EEینطصمی اکب) 4 هلا دعاقت هدوب هد ۱۳۰ و یدلوا ییاقمعاق لونناتسا  

 . ردص ( اشاپ د یلهرصق) هدنناضهر ۱۲۹ یدلوا یاقمعاق لومناتسا (اشا
 9 مظعاردص (اشاپ مهاربایرهش ون | ءدنط-اوا ۱۳۰ یدلوام رک | رادرسو مظعا

 دیدقر هدندم زآ (اشاد یلع)قجنآ رایدلواییاقمعاق باکر (اشاپ یلع هداز لوتقم) و
 دنتعید ملص یلارآ و یدلوا باکر ماقماق (اشاب یتطصم قاق ) بولوا لاو
 ریشب ا)ق ر هر وہ تنطلس رقم لیوح هلوماتسا نوتیسب یهاشدا ترضح تاذ بوذا

 a a ارادا هدنعاماقمگاق هن ردا تدمژارب یااشابنیسح ٠

 ۰ ردشل وا ر At رلةاماقمعاق لکا دورو بوروت شيا

 هءن ار مش

 ىلا باب

 دّمعهدب و اه بام هک تلود روماهلا یربعت 1 نیشن ەد « ردو هد یدمش ۱

 درامظءاردص قرهنل واتیٌور هما لاحر عمجت هدنرادص ناخ هاکو هلا ناود

 هدقلوایراح یراناونع ٹلاثو ینا رزو قرەلوا «دنماقم لوا لیکو و ریزو

 دهند یدام هل هدنرلقداوا مظعا ردص رایلیر وک یتحو
 امام ون ی وئعم

 ناهح ناهاشنہش ردق هنسش# شقلآ هلدسح هلاوتم تابراع یدا هدف و

 هددسات ةعفد یب رهش دنردا هلدصق قمروس تیور نق اه
 هددن ردا تل ودناکرا ةفاك قرهرومهرادا هلا ماقمعاقرب یلوماتسا هلا تدطلس رقم ۱

 هدقف واتد وع هنن ځد هدنعوقو یراف رشت هنداعسرد هوم هزآ كرمحا نک

 هد داعسرد هل ہما یغاحس نمرحهن ردا هدندوعهلبا ص دء (اهاپ مهاربا) یدا ۱

 داماد ددحردص بودا دوروههداعسرد تاود ته هلکرت اشالاب یتیط ود سج
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 تا ۳ ۱۷ ید ردت نوک رشط هدندمز | هددیایدنل دقت اشا نادوبق وَ

 ۱ هدا ۱۷ دو دج ردص یدل ]هل راکهسسد نیرادص اعا دج یجهطلاب نادوق ی . 2 3

  نجرلادبع یفوص) یسادنک هدکدلک ی دارو ه(اشاپ لعلیلروح) ترادص و

 ۳ ی تب
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 . ۰. ندتساقوط ییورتپ لد هدنلاوش هنس وا یدلوا اقماق لویناتسا تب =
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 ا ید ادس) و( نسح - بها در

 ۳ هدنعرم ۸ یدردنوک هتماقاهدلحررب )اا ی دنق) یر زو هبقنالق هئادر ریتم

 .  لیوکرازاپ راد هد ۱۲۱ رلیدلوا یریزو هیت (اتاپ نایلس ءزایا) لا انا
 ۳ انان ءداز لیریوک) هدنرخ الامر ۱۱۲۲ یدلوا ین ریزو (انا لع)

 |( دج یبدطاب) هلکما افشا نوک یجنشب شقلآ ردتاروتک هترال
 .  هراع یدلوا یاقمغاق ترادص ( اشاپ نابلس هزایا) و یدتک هرح بولوا
 تا یحاح) یحاشن نادوق قلعام ر تولوعوفو فرش هد هن رذآ ندتس

 ادرس هدنرقس ۱۱۲۳ یدلوا مظعا ردص (اشا, فسوب انا] هزع ی
 ۰ مظعا ردص هدلاوش یداوا ییاقمعاق باکر (اشاپ دمت یلح) هانوا م ۲

 :E . نالسهزابا) درادص لولحم هد ۱۱۲ یدل وا یماقا یریکی ماقماق و

  (اشاپ دج یلج) و نواه باکر (اشاپ لع داماد) هلبصت قلرادرس عم (اشای
 هام رب یدلوا نادوبق هنب (اشاپ دجا یجاح) قلس تولوا یناقمعاق لوسناتسا

 . هترادصهدنلوالامسر ۱۱۲۵ ردشلواهناتسا ماقمع اف(اشاپ فس وقسالا) ءرکص

 (اشابلع داماد) هدعامر ؛ بوط» بصن (ا2اپ مهاربا هحاوح) ارد نادوق

 | اذوب هدنرفص ۱۲٩ و شلک ( اشاب لع) یقر هنلولحم ماتم یشان نهاقرتسا
 ۳ و ردشلوا یاقمعاق باکر (اشا.دجم كرت) هلنلوا مرک | رادرسهءرو»

 . ۱۲۷ یدلو ماتخ یتیروتأم كنماقمکاق هلعوقو نوا فرت هاوساتسا

 .  (اشاپ دغ سکرح) بولیروس فیرشت یت یاب هنردا رارکت هدنل والا عبر

 دع یجاح ) یہادھک ناطاس هدلاو ءرکص هامرب یدلقارب ماقمعاق هلوبناتسا
 نوباهباکر هدنسهدمقلایذ ۱۲۷ ردشلردنوک ماقمعاقهلوسناتساهلترازو (یدنقا

 .(اشاپلع)مظعا ردص یدلور لصفنم هلیمظعا ردص دورو (اشاپ دمع) یاقمعاق



 1 اب ینطصم ا هال ژع هد ٤ هدوا را تست 13 هاب ِ

 ٠ هدنرخآ ۱۱۰۶ ردشلردنوک (اشابدجا ییالق) هنفاماقمعاق لوماتسا نالو نیم هد۱۱۰ و زدشلدیا بصن ( اثاب نطصم یلقب ) هترادص هدیحر هنسوا ردشملوا ۳ 3
 .. نوباه باکر هلئرازو ( اغا نام یک رک ر هدف لوا مک یاد مظعا ردص 1

 رادد زح ) ارگ هښ ر یدلوا توف E ۱۱۰۵ فولوا یاقماق 1

 . كح -وک ) ندلولح قلم هاقمع اق هنن هد دهزا یدلدیا نیست هلترازو ) اناهلناذع - 2
 ۱ جرم هلکلر و دا( ا | ىلع لەمروس ( ترادص هدنبحر ۱ ) دناشاب ناثع 3

 ماقمگاق )ا دج اء ور) هلا لقنهغلنادويق هدهليلق تدم یدلوا ناقگاق بز

 هنسوا تولوا یاقمعاق نواه باکر ( اشا دیش سالا ) هد ۱۱۰۹ یدلوا " ت

 . لوبناا اب ا( اهاب یسح) توتلق موزا ةنماقعاف نر 9

 ۱ ترادط م هلا هدهء رد (۱۶اب !نسح ا ار ترادصو (اشا, نسج 9
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 ۱۲ ِ ۳ : پس

 ا یدلوا یاقمعاق پاکر ) اشا نسح و ) هلغل وا مظعا ردص هدنناخمر

 ی هداکر بولوا یاقمماف لوبناساو ینا ریزو ( ا2ا ناقع كح 9م
 9 ابهر یلح ) هد ۱۰۸ یداوا لاز هیلح هلفماللق يالا (هانح)

 19 ( هدازهجوع ( هد رادص نالق لولحم هدنمرع ۱۱۰٩ یدلوا یا

 5 لوبناتسا یدلوا ییاقمگاق بر (اشا , نطصم لقوازوو ۱ یدلدا بصن

 | یدلوا یساغا یرپفکی قباس بواوا ( اهابفسو قیالاب ) ماقما

 ٩۱۳ یدلوا هناتسا ماقمغاق انا" ( اتاپ نایع ) هدنلزع ۱۱۲ یدلوا یعاق فاق
 هر هدنرخآ هنسو یرزو هبق ترازو هشراب ( لر نامصت هداز لیرب وک ) هدنمرج -

 ۱ ۰م ا00 اهاپفدوت ) هبشلماتمعاق لوپلاسا هد ۱۱5 لاو
 . هد ۱۱۱ یدلدنا بصن ( كهللادبع هداز ییرپوک ) هلترازو هدنلاوش هنسوا

 ۰ (اڈاپیار) هلا باج هنرادص (اشاب ییطصم نابطلاد) هلاانعتسا (هداز هح وع(

 3 هدهامیجندیویرژو هیق هدنلوصو (اشاپ ینطصم) تولوا بار تا

 3 یرارف) یتلماقمغاق لومناتسا هدنلوالامسر ۱۱۱6 یداوا مظعاردص ندلولع

 E ۰ یدنل والیمح هد (اشاپ دچا سوناوق)

eمافعا ردص(اشاپنسح یلءروم)ءدنطسا و ۱۱۱  Ss1 د  

 3 ی هکر رسوكحوک ردشاوا E ییناماقمع اف لومناتسا تفرش ها فرصت

۱ 
 را



 ار ا ۹۰ یداوالا رزو (اشاب سم هان لو ر) و

 نسحهرق ) و هلیصت (ااب مهار ماهرق) ماقمعاق 2: را دص تست لمم هدنندواعم

 ا نواه فر رشت ارد یدلوا روو یاقمعاق باکر ! ا ی هداز

 2 یر زوهبف (انانیسح رات و یسلاو یزوا (اشابدوج) ییاقمکاق هلیعوق و

 رزو یرکنعرس نواه یودراو ینا ریزو ( اشاپ نابلس یراص ) و یدلوا 0

a ِ۱ یسیلاو هرصب ( اغا یدبع ) ندهبقو نادوق ( اشا ینطصم بحاصم  

e2 *رادصنال وا لحم هد ۱۰۹۷ رلیدل وادعاقتم (اشاپ ینطصم هداز 7 رپوک )  

 .  روخاریم هلکباتافو (اشاپ ینطصم) ماقمعاق یدلدبا بصن (اغابنايلسىراص)

 یراص)یر زو هق ؛اشابراقفلاوذ) و یدلواباکر ماقمعاقو رزو )ا بحر)

 یتلماقمعاق باکر ترادصهدنرخاوا ۱۰۹۸ یدلوا یظفاح هحناق (اشاپ نیسح

3 

 3 رادرتفد ) و ( اشا ىلع یو وص) هوا یسلاو نوز رط هد 5 بولا ˆ ۱

 ِِ یدلوا یوا هرلزاغوب اشاب ىلع هنسواو رلیدلوا یر زو هبق (اشاب دځ هداز ۱

 5 لیرپوک ) بولوا ( اشاپ لعایدا یحاشن ز هترادص نالو قحآ هد ۱۰۹۹ ۰

E هدازلیربوک ) یاب اتیاقو اغا شوابسیداماد لیرپوک هرادص لغم اق لحم E 

 ( اشاپ لع یجب 4 ) هکلنیشن ةق هد ۸ ىد ( اتو

 ۰ یدلوا دعاقتم (هداز رادرتفد) هدلاوش یدلوا یطفاحم زاغو (هداز

 ۳ ۶ ۰( نمم لغاط روفکت) ترادنم دنمع هدجز ۵۹
 . هدنعوقو هناهاش فیرشت هم هنرداو یرزو هق ( اشاپ رع یلد) «دهدنقلایذ

 . - هلوبناتساهلترازو (افادجع یملزاخ) هدنبجر ۱۱۰۰ یدلوا یماقمیاق لوبناتسا
 . كرت)ومظعاردص (اشاپ ینطص») هداز یلیرپوک هدنهرم ۱۱۰۱ یدلوا ماقمعاق
 . هدقدلوا رادرس مظعاردص هدهدعقلایذ ردشلوا یاقمماق لوبناتسا (اشاپ لع

 . لومناتسا ( اشاب ىلع قیلاچ) بولوا یاقمعاق نوباه باکر ییاقمعاف لوبناتسا
 ۳ را دن یداوا یا ر زو (اشاب ىلع هدازکب هد ۱۱۰۲ یدلوا یماقمعاق

 . ( شاع قیلاچ)و مطعا ردص (اشاپ ىلع یجب رع) ہدقدلوا دیش مظعا ردص
 ۲ هد۱۱۰۳ یدلوآ یاقمعاق لوبناتسا (اثاپ نیسحهداز هحوع)و یسیلاو رکبراید
  اشاپلع قلاچ) هترادص نالاق لمم یدلواماقمعاق هلوبناتسا اشاپلبعایما یلح
 ۲ مورضراهدنلوصو مظعا ردصیدلوایاقمعاق ترادص( اشاپلع هدازکب) هلبصن

 . هدنسهدعقلایذ ۱۱۰۳ ردشلوایا رزو (اشاب ینطصم لتمب) قرهلوا یسلاو

 قا
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 . . (رلاشاب مساق حارجو ميهارنایجناتسب ) بوقبحەتیالو (اشاب یعتعاس)و رایدلوا

 ات شو
۳۹ 

 ها سبب اور یار و

۳ 

 و

 هدنرحاوا ۰ ۷ یدلوا یامکاق نوباه باکر (اشاب ی قبر

 قد) وا ییاقمعاق لوماتسا زار lab) ناملس) 12 رح هد هن ردا نوباع بوم

 (اغاب فسو) و یدل وا یر زودق هلک وقو نواه فیرشت هت داعسرد هد ۷۵

 هبق (اشاب دوج لیالغام) هش (اغا ناملس) هد ۱۰۷ یدلوا یماقمگاق هنردا

 ماقمعاق هنتسو یدلوا یار زو (اغا قطصم) بحاصم هد ۷۷ یدلوا یرزو

 اا یھ زت هرهگکی مد ۱۰۷۸ یار دن وک هراوط (اشاب فسو )

 .هنردا (اشاب دج جش یجناغوط) و لوبناتسا (اشاب مهارا نوزوا) هلیعوقو

 هدنوناه تدوع هد ۱۰۸۱ یدلوا لاو ندهبق ( اشا دوج ) رایدلوا یاقمگاق

 یدلوا یر زو هبق (اغادعیجضعاس) بولاق لوزعم (رلاثاب دج مشو مها ربا (

 هنس واو )ا2ا مساق حارح) هدنع وفو هناهاش ف رشت هن هن ردا د( ۰Aو

 . یاقمماق لوبناتسا (اشاب هاربا یجناتسب) بواوا یظفاحم هوقاپ دنس ها یذ

 ۰ یدلوا یا هناتسا (اغا قطنح هدنوقرتپ )یزو هق هاب مهاربا كلم)
 نیشن ەق (اشاب فسوب یمک:زوق )و لاو هبه.دنق (اشاپ مهاربا كلم) ہد ۳
 لوبناتساهنب (اشاپ ممهاربایحناتسب) هلئوف (اشاپ ینطصم هدنوق 01 یدلوا

 )۱ 8 : یطصمبحاصم) هنسوا یدلوا (اشاب ناملس) هال نع هنسوا یدلوا اقماق 3

 دنس ید A یدتاد ورو .دنظعا ردصآیقاعتم _ ولوا ییاقمعاق نوناهباکر

 (اهاپ دجا لضاف) هد ۱۰۸۷ یدلوا ماقمعاق هلوبناتسا (اعاپ نایع) قانشو
 ` تصن (اشاپ یطصم هرق )یسهدرکتی رت یردب دن نیمظع ترادص هلا لاحرا گ 7

 . مهارتاهرق)روخازب+یدلواماقمنق هلوبناتسا(اهابفسوب ىك زوق )ەدى دلا

 نوناه باکر هلغلوا مرک ارادرس مظعا دد ص هد ۸٩ بولوا یرزو هبق )ا ۱

 هد ۱۰۹۰ یدلردنوآ ماقمعاق داوشاتسا (اشاب یدبع یحاشن) و یدلوا یاقمماق ۱

 دهنسو یاقمعاق هلعوقو نوباه فیرشت هتداعسرد یدلوا دراو مظعاردص

 a ی دزع 1 نددبق تاذ و هد ۱۰۹۱ یداوا یریزو هبق (اغا دم رعره) یداوا لاو "

ar۳ هد ۰  (al,فر رشت ا هد ۱۰۹۳۲ یدلوا یر زو هق  

 ردضەد ۱۰۹ یدلوا ییاقمعاقلوماتسا ( (اشاب دوج شکناک ) دادعوقو نوھ 1

 یاقمعاقنوناه باکر هس (اشاب مهاراهرق) یدآ هلبصنهکلمرک | ادر مظعا ۱ ِ



 - رد E ءدماقم ۳ ر قم دز 6

 هات يعش

 ل ا ع ر ی نوا ل دنبلع ری تن یو 3
 س و آر دص مدد دل وا ماقمعاق ,tl) ناعنک یراص) نولیردن وک لاو دد هس وق 3

 : هد ۲۰۹۸ هلئدوع معا ردص هلک مکه نندزن نسخ هزابا هلقوق ندنفرط مت و ِ

 طب تو 29 دواجا ( (اغاب دی دن واع هر

 e هدنعوقو SE تم برش هب هن ردآ هد ۱ و لاو و

 .*یدلوا یربزو هق (اشاپ ناتس)و ماقمحاق ءدهناتسا (اشاپدجا) یودع

 ادص نو و تکا رد رلودل وا یماقمع اق ل وین ( (اغا مها را) یاب

 ۱۰۷۳ یداوا یرزو هبق (اشاب قطصم یلهلق) بوایر و هبلارام وا د

 اھا ااسنامنک )ندنسار وزو هق بولوا یماقمع اقلوساتسا هت )اا لیعاسا)

 د ۷ یدلیا تافو (اشاب نانس)و رایدقیج هتالو (اشاب ینطصم) یلەلقو
 ۱  فیرمشت ه دامسرد یدلوا lai) مهارب) اب انا هفلماقعاق لوماتسا

 "1 ادرس روت ارد هد 7 ۷۳ ۳ 9 یبیلاو هتسوب هدوب هاعوق و



 ج 2 نر ۱ 3 : اچ

 نایلس اعا) هنسوا مظعاردص (اشاپ نایلس) داود یداوا ی

 نوباهرهم و ) اشا ناعلس ( هدنا والا یذاج 11۹ یداوا یرزو هرو )اتقا

 یرادرسد رک قرهلوا یلاعردص ماقتمعاق (اشاب قطصمنزانروس) نادونقتوثلآ

  هیاشات مامتمک اق تقو یاضتقمرب قحا یدنلو توعد دن زادص )اغا نیسحید) ۱

 نت (اتشاب شوادس) اهلل نع هدكنا هرکص تعاس ترد بولب رب و ترادص

 7 هد(اشاب شوایس) یدلدبا بصن ماقممن اف ناب فسوب) یجنا باختالاپ هترادص

 دم یرکا ین وب ) هلکلبا لاحرا دنا ءامرب بویهقاب هشيا هلکک هی
 یلاع ردص ماقمغاق (اشاپدج هداز اغاردبح بوتلوا لاسرا نوباهرهم هم (اشاب
 یدلداانفا ول زع ندهبق هاك ظعا ردص هلکمش ود هنسوه ترادص هدوب یدلوا 3

 ۰ ید وا یریزو هف هد ۱۰۰۰ اشاب دجا لیح راریلس "
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 هاتم

 رکص و یسملوا ردق هزوقط لردک قرەبالشاب ندجوا كن راریزو ه هبف ۱

 بندو .رصمو ترابع ندنوب ارزو هدلئاوا ردعقاو یبا ۳5 ۰

 روکذم ًارخوم هلبسح یتماسح فاندللع تاود نکیاردکرایکب رلکب دهریاسو

 ارزو قریلا ین رلترازو ندهبق هلع ضمبو یلوطاناو ماشو بلح هکرادالو
 هلمیسح یسار و ترازو هرلاشاب رادرتفدو اغا یحاشنو نادومقو یلاسرا
 هنلاح بصنم یخد كالدشن هقو هنلکش هاب ندنلکش دنسم ر ترازو "

 هبارزو ندهرشط یخد یرلهرکصو لوا ندینا ناخ نایع ناطلس هللا عاجرا
 یرابصن ه رادص هلا یی رت هرص كن رار زو هبق هافگالشابیخد هنمح وت ترادص

 هن رادص خد ندرادرتفد وندن اغا یر حالو نادوبقوشمالشاب هغلوا كورت. ید ٤

 هحرلدنس یک یرللوا یخد رانیشن هبق قرهلوا كورتم هقبتع ةدعاق هاکلروتک

 قردلوا زو هعفد اسد قرهشوا نداوذ شمروکهرحو لع هد کی 7

 هلففاحم یرلهعدق تیثیح كنا رزو هبق هلهلوا یخد ندراناقح ندن واه نورنا 7
 عبار ناخ دج ناما ہل م ڈاقبص ین د یال دہ كرصامآربخا ردش#الشاب هکمامهلدا < (

 ى دافعت رادصماقم عیطلاب ندنیسح یرلش رشت 7 یتنطلس هاتف یدب كد رلتر صح

 هلا لدبت هعقیص ینبم اکو بولک هلوصح یسوزرا یوم كراتاذ رادنقایذ
 هدکلرب هل راترض> ناطایس هدلاو هللوازا هدافتسا ندرلناذ نالپدا ه رګ

Sahما یر  sat RA Aکان سه کریمی زن هی قوا  

۱ 



 اتا ردبح) هد۱۰۹۰ یداوا یسیلاو راوشمط (اثا لضف) بولوا ظعاردص 2

 مطب ب ر رد ید لا ردص چ نیشن هق ب م

 یار اشا لا افادحا) در یو هنر اشا

 ا ترخا u رانا یر دوغ اب )ا ۹ ۳

 یدلوا ماقمغاق (اشابدجارادرتفد) هلوعد هنرادص اش یسوم] نادوق هوا

 ١ هدهسیدلوایانریزو هدکدلک (ااب یسوم) هلالاصتساینرادس (اشاهدجا) قحنا
 0 .اقاو لزع ندەبق اشا یضف بحاصم بولیردنوک هدادپ هدنرورص هام چاقرب

 یر زو هبق (اشا قطصم یحناشن) ءرکصو (اشا نطصم) یجتۇاط یدلدیا

 .رلیدل وا

 5 شوابس ) بولوا مظعاردص ( اشاپ دع ینوص ) هدنبجر ۸

 ٠ (اغا دارم ءرق ) هد ۰ 9 رلیدلوا یریزو هبق ( اشا دم هداز اغا ردح)و

 نازک یی یا ات ی

 3 و مظعاردص یدلوا یرزو هبق (اغا دج کصاخ) بولوا لاو (هداز

 5 ود اغا قطص مناير ےک یاغا ددرادص هدنناضهر ۱۰۶۰۱ یدلوا (دجتا كلم)

 ( چ یبروک ) هللزع هدنرخا هنس ردشلوا (اشاب شواس) ندنکیدلک
 یدل وا مظعاردص (اهادجایحنوخ رط) هد ۱۰۹۲ هللزع هنتدمزآ هددسیدلوا

  زآ هددسیا رلیدقح نیشنهبق هلترازو رلاغا (فسو) یحنافط (لصم) رادیلس
 3 هبقو یریزوهبق (اشا نجرلادبغ) یسیلاورصمو رایدلردنوک دهمشط هدتقو

 . ناعنک )یاری زو هدنرخا هنس یدلوا یسیلاورصم (اشاهدیصاخ) ندنرانیشن
  (lbیدلوا یلاو هساویس (اشا یصتواط) نیشنهبق ردشنا لاحترا ۳

 ع يآ لوزعم ردص بولوا مظعاردص (اشا شیورد ) نادوبق هدنرخالامسر

 ابا ناعنکیراص ) ندرلنیتن هبق رلیداغوا «یناضق تدم (اشا نج رلادبع) ( 3

 هترادص بولوا جولفم )اا شیورد) هدنرخا ۱۰۰۵ یدلوا ییلاو نیدو

 بوی هجرلبآ (اشاب ریشبا) یدلوا ماقمُعاق (اشاب كلم) باخت الاب (اشاب ریشبا)
 ) هد ۱۰۰۵ (ریشبا) یدلوا ماقمکاق ( اشام یتطصمیهروم) هرب (اغا كلم

 (اشا نابلس یلەبطالم ) یدراقبح یرلثاب ( یلهرومو كلم ) هجنلک هتداعسرد .

 دن . !اشاپداح) نادوق بولوا فرح (اشا ریشبا) هدیحر یدلوا یر زو ەق



NN 

 نیم” ) هد ۱۰۰ یدلوا یر زو هق ندرصم ( اشاب دی س یا دارا

 طفاح ) هالزع احا ورسخ) هدنرخاوا ۱۰:۱ یدلوا یربزو هبق (اشاپ دج

a یتسودنک هلا لوزعم نادقلماقعاق شاپ تبحر هایصا دنرادص اا ) اشا 

 اشاپ نسح یهاتح) یدلوا دېش )اب ظفاح) هراجب هلا لاصیا ده رادص (

  2تار بولوا هدهام یا (اشاب تیز یدلوا توف ِ

 ء۰ اشاپ د نیم" ۰ هداژ 1 ندارزو هد ۱۰۳ یدلوا نی

 ناعنکو بحاصم (اشاپ دج هزابا) هد ۱۰۵۳ رلیدلدا داعباو لزع اشا قطصم

 رادحسس) یدننا راذک اشاب دم هدنایا هد ۱۰:6 یدلوا یماقمعافلوبناتسا اشاپ

 دنحو یسلاو هرتسلس (اشاد ناعنک ) ماقمعاق و یدلوا یریزو هبق (اغا یسوم
 هال زع هدهام چافرب یدل وا ماقمع اق اشاب یضت رم نالوا یر زو دف

 ینطصم هداز ناکزز) رادیلس یدلوا ماقمگاق اشاب یسوم) بواوا لاو هود

 (اشاپ دج ) مظعاردص یدلوا بحاصمو رزو (اغا ٨ یائرزو هللزع هد

 نیدو (اشاپ یسوم ماقماق) هدنتدوع يريفس زبربت یدنلوابصن (اشاپ مادیب)

 هدن هجا دن یدلوا یرزو هبق (اداپ دجا بلح) هد ۱۰:۷ یدلوا یسلاو
 تافو ( اشاپ ماربب) هد ۱۰4۸ یدلوا یلاعردص ماقمکاق (اشاپ دج یصبینابط)

 هرق ) هدن داش هدنسهچاهم دادغب یدلوا مظعاردص (اشاپ دج رابط) بوما

 نالسرا)یدتا تافویصی ینابط هدنرخ آ هنسوا بولوامظءاردص اشاپ ینطصم
 ا ند سولح ناخ مهارا ناطلس یداوا یرزو هق )اپ ىلع هداز

 لاصفا هلقلنادوق اشاپ نیسح ید لزع ( اشابلع ) ( اشاپ طط ل

 یاو هماش ( اشاب دجا ) هد ۰ یا یو ها

 دیق ید (۱ثاپ شوایس) ءرکص ردشلوا هقر زو رارکت ) اشاپ دج نیم و

 شاقن) بولوا یار زو ( اشاپ فسوب ) بحاصم قلارآ و یداوا یریزو

 (اشاپ شوایس) هد ۱۰۰۳ رایدلوایریزوهبق (ناپیسومكچوک ) (اشاپ یطصم
 یرزوهبق رارکت (اثاپدجا) یناخو هماش(اشاردع نیه-)ویدلوا ی اوهمورضرا
 دن رادص( اشا دج نیم ) هلذلوا توف(اشاب ىنطصم) مظعا رذلصهدن رخاهنس یدلوا

 (اشا فسو) یا ریزو ردشما تافو (اشادجا) هد ۱۰۵۶ شلسا توعد

 هد 0 یدلوا نیشنهق (اثاب رفعح) داماد یدلوا نادوق هلشارادرس درک

 هب لیا مور اشاب رفعح بولوا یلاو هنیدوب (اشاب شاقن) دادغب ll) یسوم)



 ۳ را اد وب هدعز و یرزو هبق ی د قوت ] ندرصو ۱
 ۰ ` یدلوا یربزو هبق هد ۱۰۲۳ (اها دو هداز هلانح) و ماقما (اشاپ دچا
 ی و معا ردص :اشاپ لبلخ) هلع (اشاپ رد هد » - ۳

 يلوا ۰

 با ات بتعردو رب زو ( ال دم زوکو )هاو ۰ ۵

 هد ۱۰۲۸ یدلوا نشنهبق اشاپنیسح یلیرخواو یناث ریزو (اشاپ دمحم مداخ) "

 ولو وا مرک | رادرسو مظعاردصابناث (اشاب دجع) ما هل دزع (اشاپ لیلخ)

 .E یدلوا یرزو هبق (اشاب , دج سکر ح ) یدلوا ماقمعاق اا lal) دج فوص)
 هتىدوب اشا م ات معاق تزل ظعا ردص ( اشاب ىلع هل زوک ) هد رخ ۹ 4

 E 2 یدلوا رار یک دم رفو ا ) یدلوا لاو

 هر فسهلیدلوا معا ر زو (اشاپنیسح لیرخحوا) هدناقو (اهابلع) هد ۰

 روالد) هداروا یدلوا ییاقمناق لومناتسا (اشاپ دجا یجناشن) هدنواه تعزع

 دیش املا راشم هد ۱۰۳۱ یداوا یناث رزو اشاپ نیسح + : ظعاردص (اشاپ

 ٠ تدمو هل اشابنیسح هرق) نندلوا ءامر و (اشاپدواد) یمظع ترادص بو 3

 مظعاردص (اشاپ دج مداخ) یجروک نوک ی (اشاب نطصم یی هکشل) هدهللق

 . ۰3۱۰۳۱ بولوا مظءاردص (اشاپ نیسح هرق اینا هدنلئاوا ۱۰۳۲ و رایدلوا

 . رادملس ) یدلوا مظعاردص هدهام یحندو یریزو هبق ( اشاپ ىلع شکنک )

 هدعب یدلیا افتخا ندنباسح رصم ءرکص بولوا یریزو هبق ( اشاپ مهاربا
 . دخسکرح) هنر كناشاپیلع هد ۱۰۳۳ یدلوا یا ریزو (اشاپ دمج مداخ)

 . یجهتشح) و ماقمعاق الا (اشاپ دج مداخ) و مرک | رادرسو مظعاردص (اشاپ

 .یدلوا مرک | رادرسو مظءاردص :اشاپ دجا ظفاح) بودا تافو مظءاردص

 ماریبو یجهتشح یدلوا ماقمعاق (اشاپ بحر) هدننافو (اشاپ مداخ) هد ۵

 شدل وا یر زو هبق (اشاپ ن نسج ) نادوب ةو رلیدقح ندهبق هل رومأم رلاشاب

 بصناسات (اشاب لیلخ) هلا لزع هد ۱۰۳ (اشا طظفاح) رادرسو مظعا ردص

 ترادصیرادرس عم هد۱۰۳۲۷ یدلوایات رزو هدک ددک (اشاب د ظفاح) یدنلوا

 1 یرزو هبق هلئرازو داشاب رکي رادرتفد هد ۷ یدار و د(اشا ورسخ)

 یریزو هبق رارکت (اهاپ ماربب] هد ۱۰۳۸ یدلوا لوزعم .دهاب دنح هسیدلوا

 8 ا



 رضح هللحهتالو (اش ۷ ینمصم) ییقراس (اشا , حون) ىل

 3 ۱ اشا ؛ ینطصمیداماد هضار كا ریداوایراززو هق ور رلاشاب

 "هاب زیما ) ندنساززودق بولوا ی سلاو ماش ۰:۰۲ بواوا ریزو نیشنهق

 بوداافتحا ( اھا , هل زوک ) .دکدلک ھوا زد ( ییحسع) یداوایسلاو ناور ی

 ۱ ساق )هلیل زع هدندمز آ یدلوا ماقمعاق tal) حارح) هدقدقح هل رادرس هعفد

 ها یف زاص ) بواوا لاو هدادشب هدندمز | قحن آ ىزا ماقمعاق (اشاپ

 . رتژو /اشاب لیلخ) یدلوا یریزو هبق ( اا نانس) یفوصو یدلوا ماقمکاق
 ۳ مظعاردصندرصم (اغا یلعزوای) هدقدلواتوف یه ۶ یدلوا توف نکیا یا

 (اشاپ دج الال) یلهنسوب هلکملا تافو هدرفص ۱۰۱۳ یدلوا مرک | رادرسو

 ترادصا( اب نانسیفوص)هدنلتق(یحقر اص)هنسوا ردشلوا مرک ار ادرس ومتعاردص

 مداخ) ( دواد هرق ) )ا ینطصم داماد) )دج هداز نانس) رلیدلوا یباقمک اق

 دواد) ایقاعتمو ماقممنق انا ( اشاپ ظفاح ) ءدمب رایدلوا نیشنهبق رلاثاپ (دع
 . ینسحشاقن) و یدلدا لزع (اشاپدعیروک ) هد ۱۰۱۶ یدلوا یلاو (اثاپ
 یدلوا لوتقم (هدازنانس ) هنسوا یدلوا یربزو هبق (اغا داهرف یلد (اشاپ

 ۰. دع ) هد ۱۰۱۵ رایدلوا یربزو هبق رلاشاب دحج زوکوا . رضخ هد ۵ ۱
 دیلوطانا (اشاب داهرف) و مظعاردص اش شیورد نادوبق بویلیا تافو (اشاا
 یمظع ترادص یرادرس عم هلفلوا فوم الا راشم هدنابمش یدلوا رادوس

 ماقم افشان رفعح) یرادرسیلوطانا اشا نسحشاقن) هحولاب هب اشا دارم
 هد ۱۰۱۹ (اثاپ ینطصم داماد ) یدلوا یسیلاو رصم ( اشا دم زوکوا ]و "

 هد ۱۰۱۸ یدلوا یریزو هبق (اشاب فسو مداخ) بولوا ییاقمعاق ترادص
 توف هنسوا هدهسیدلوا یریزو هبق اشاب ماقمتاق بولک هنداعسرد مظعاردص

 دعاقش هدن ر وص دنسییارت یدلوا هبق رزو ید ( یداماد هضار) یدلوا 3

 (اشا دم مداخ ) هلفلوا مرک | رادرس زا وب مظعاردص هد ۱۰۱۹ یدلدیا

 هلا زاب وا وا مظعا دصاش اب حوصن هدنلاح را (اشابداح) ۰3۱۰۲۰ ید وا ماقمعاق و

 ندارزو هد ۱۰۲۳ یدلوا ندنسارزو هق (اشاب دج مداخ) بولک هخاصخاب

 مظعاردص (اشاب دم زوکوا) هدننفو (اشاپ حوصن) یدلوا توف اش فو

 یرزو هبق (یدنفا ردنلق) ییما انب عماجویدلوا لو زعم (اشاب درج مداخ)

 ماقهعاق اشا دج مداح بوایرو قلرادرس همظعا ردص هد EE یدلوا

E. 4 E, dE 23 

 توس و و رو سو و جم موبر و و بر دوو توست

 طی 4 7 ۲ 1 2

4 : 

1 

NET POO THEY u AS 

 TOT نه OL دا یک

eTدا  

arrو  gma ag۳  

 دی وف فت 10۳ ۳

 - و مس STR ENT apey ae ra ۸ سورس مج ۱



 1  یریزو هبق اشا رضخ هارلاشا نسح یی رطو یجشک بولوا یلظفاحم دارغا
رادص ہدرکا اھا ناٿس هداز هلکنح) هدنتر قتم هد ۰ ه رلیدلوا

 3 .بصل هت

 . لوتقم (اشانسح) خات اا یدلوا مرک ازادرس (اعا:دجیبروطاس) بولوا

aس یالوا ا هد ۰ ا  

 داهرف اینها لرع (اشاپ ا هد ۱۰۰۳ یدژوا ززو (عا دج ولهکت ال 71 ا
(U Eهد 3 یدلدا بصن (اشاپناتس) هت هللا ل نع هدهام ىجتلا تولوا  

  ۷ 7 iناتس) هدننافو نوک ی توا .دهسیدلوا مظعارذص (اشاپ دمج i) هنهاقم .

 میهاربا) ناب رب زو بودنا تافو ) اشا ناتش) هدیرخآ هنسوا یدنل وا هداعا ٠

. 
 (اشاپ نسح مداخ ) (اشاپ نانس) هداز هلاغح نادوبق ردشل را مظعا ردص (اشاپ

 E ماقا هلوساتسا مداخ هدنعوف و نوه رقس هب رک | رلیدلوا نیثنهبف ریزو

 ۰ هد 0 بولوا هبق رزو ( اش نسح هداز یللقوص ) هد ۶ یدلقارب

 . قلارآ ویدلوا مطعار دما (اشا مها را) هللزع دهام یار هدهسیدنلوا

 3 هدا ۰۰٦ رایدلوا نیشنهق ةرلاشاب (دع یر روطاس) (دج دروق) (دجا ظفاح)

 .. مظعإردص (اشاب دج مداخ ) هلا لزع ندقلرادرسو تزادص (اشاب مهاربا)

 یریزوهبق (اشاب لیلخ) یلەنسوب یدلوا مظعاردص (اشاب دج حارح) قربلوا
 ترادص هلیرالرع ( اشاپ دج یجروطاس ) و ( اشا حارح) ہد ۱۰۰۷ یدلوا

 ۱ ملتا یجاح ) و (دو هل زوک ) بوليرو دیا اپ , مهاربا) قارادرسو
 ماقمهاقو ین ریزو (اشاپ لبلخ) رایدلواندنسارزو هق رلاشاب .(نسح ی ایر)
 . (اشاپ د ریما رادرتفد) یناریزوو ماقماق اشاپ دجا ظفاح ہد ۱۰۰۸ یدلوا
 بوت وا لر ) اشاب مهاربا یجاح) ندارزو .د ۱۰۰4 یداوا یریزو هبق

 رب زو اشا دوځ هنلزوک ) و یماقمعاق ترادص (اشاپ لبلخ) هنرب امام ظفاح

 ٠ قالوا ینیلاو دادنب (اهاپنسح یصقارط) یدلوا كلا
 ۲ اعا نسح یبهشع ) بودبا لاحترا هدیرح ( اش مهاربا) هد ۰

 E نسح یجعاس ) و یبیلاو هنسو ( اغا نسح ی ایرت ) و مظعا ردص

 | غانو یدلوا ماقما ( اهلی دو هزوک) هد ۱۰۱۱ یدلور ماقما



 بن ۷و۳ تن E و
 كاا رزو (اشاب دج یللقوص) ینا (اشب لع) هلباهداعا بیم ترازو 28 "

 اشا ردنکسا هد ۹٩۸ یوا عبار رزو 2h) دج وارب ) هد ۲ یدلوا

 متسرهد ٩۱۸ یدلواساخربزو (اناب نیسحالال) هد ٩:۷ بولیردنوکهتالو

 ( اشا ور) و یا (اشاب دک ) ثلالو مظعا سزو (اخایع) یا هدننوف اشاب

 یدلواسماخ ریزو ادم (ولدجا لزق اشاب ینطصم) عیار (اشابنیسح) و ثلاث
 ٠ نیسح)یات (اشابوترب) مظعا ریزو (اهادجم) بودباتافو (اشاب یلع) هد ۲

 یدلوا سماخیخد (اشاب دجا نیس ) یدلوا عبار (اشاب نطصم) و ثلاث (اشام
 هد۷٩: یدک (اشاب داهرف داماد) هترازو یبغشب هللزع (اشاب ینطصم) ۲

 هد ٩۷۵ یدلوا ثلا ریزو ةعفد ( اشا د هلاس ) هلیلزع (اشاب نسح الال) "
 یر زو یحدو یعتلا یدقبح ) اشا نسح داماد) ۹/۸ ( اشاب دو لاز ) ۱

 هد۸۱٩ یدلواینال یزو tl) دلاس )هلل نع (اشاب وترب) یار نو ۹۷۹ رای اوا

 داهرف )مد ۲ یدالوا (اشاب ینطصم إل( هلا تافو lb) نسح) سداس ریزو

 نانس ) بولوا ریزوو بحاصم (اشابیسم) بودالاحرا كلا رزو (اشا
 دجا) بودا تافو ( اشا هلاس) یناٹرزو هد ۹۸۵ یدلوا ریزو یغد (اشاب
 (اشاب نانس) سماخ (اشابیسم) عبار (اشاب ینطصم) ثلاث (ااپ لاز)یناث (اشاو
 یللفوص ) هد ۹۸۷ ردشلوا عباس ریزو یخد (اشاب شوابس) بولوا سداس

 یا ریزو (اشاب ینطص+۱۷لال) لوا ریزو (اشاب دجا) هلفلوا دیهش (اشان دمج
 هب (اشاب نانس) عبار ریزو هدنلاحترا (اهاب دجا) هدنچلا ینآمش هتسوا یدلوا
 بحاصمابقاعمو (اشا دوج لاز) و (اشاب ینطصم الال) نالوا موج هلکلریو

 رزو(اشا دم حارح) و (ناهلس ج( ندیسو ردرلشلبا تافو (اشاب یسش) َ

 بولوا مظعا ردص ( اشاب شوایس ) هللا لرع (اشاب نانس) ہد ۹۹۰ ںایدلوا

 رادرسوظعا ردص (اشا ناعهداز رومدزوا) هد ٩٩۹۲ یدلوایات (اشاب چ( 2

 بودالاحرا هبلاراشم هد ٩٩۳ یدلواریزو (اشاب ىلع داماد) و یدلوا مرا
 هللا لع هد ۹٩6 یدلوا یسلاو نیدوب (اثاب یلع) و مظعاردص (اشاب عسم) ت

 (اثاب دع یشعرع) کیرلکب هد ٩۹6 یدلوا ےظعاردص امن (اثاب شوایس)
 كن(اشا د )یب راکبهد ٩۹۷ یدلوارزو ( اشا مهارا) هد 7 یدلوا ر زو

 یدلوا ملظعا ردص امات ) اشا نانس ) هلا لع )ا شواس) هنرزوا یوق

 لزع( اشا نانس) هد ٩۹٩ رایدلوا رزو (۱:یحادبع) هلا (انادم) یایوو
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 3 و و ما رز آب ر (اشادجا) هل وافرطرب (اشاپ و هد ۸

 یدلوایاقماق تنام هد رفسنآرباو ردشلوا رزو (یلح دم یربپ رادرتفد) ِ

 رز زو(ییاحدجم) اردو وح یحاشن و ظعا رب زو ! (اشا ر نابس) مداخ هد : ٩۲۰

 نیدلاماح) هد ٩۲۲ یدلواتوف lb) جا هدا ز ن ندارژو یدلوا خ

 )1 اشا سو ( یدلوا دىهش مظعا رزو هد Arr و توف كلذك (۱ اش

 یشاب یناتسو ملعا ربزو (اهاب دحج یریپ) هجندیک بولوا مظعا ریزو ید
 یدلیالاحرا (اشاب دجهداز هجاوخ) ءرکصندنآ یدلوا رزو ( اغاردنکسا )

 یاحر و یدلاق ارزو هلغما غوا ههاضق لجا یخد (اشاب ردنکسا ) هد ٩۲6

 ۰ یدلوا یزو )شا ینطصم نابوح) یداماد هلترادص -

 اا دعاقت هد ٩۲۷ بولوا رزو اشا مماق یرزج هد ٩۲٩ و

 .(اشاب دجا ) بولوا یسیلاورصم اشا ناوج هد ٩۲۸ یدلوا ریزو اشاب ساق

 (انامهاربا) یثاب هطواصاخ قرهنلوا دعا اشا یرړپ هد ٩۲۹ یدلوا رزو ۱

 . نایوح و بلاط هرصم ندنرادصتیعورح اشا یداراقبح هکلمظعا ریزو

 دل ز وکه خلوا ناخ اشا دجا هدرصمیدلوا بغار هبا ترازو اشا قطضم

 اشابنایوح ٩۳۰ یدلوا یریزو هبق (اشاب دمحم سایا) بولوا یلاو اشاب مساق
ا رزو اشا : مساق هدنتافو

یدلوارزو اشا نطل هلا دعاقت هد یدلوا ی
 2 

7 
  ( EYمداخ) ینا ( ها نطل ) ) لوا مزو اشار د سايا هدا زاغ هب ( اشا مهار

 لوا (اشا فطل) )تو ( اشابسایا ) هد 6 یدلوا ثلا ریزو ( اغا مهاربا
  مهاربا) ہدعب رایدلوا ریزو قردلواثلاث (اشاب ورسخ) ین (اشاب مارتا )

CEاشاب نطل ) هد ٩4۷ یدلوا یناث ربزو اشا ناهلس مداخ بولوا دعاقتم  ot 

 ٠ ثلات (اشاب دح یفوص ) ینا (اشا ورسخ) مظعا ریزو (اشات ناملس) هدنلزع

 هد ۱ یدلوا یرابرهش دامادو ريزو (اشاب مسر) هد ٩0۰ رلیدلوا رزو

 یرلهلدام هد یم ر عقوم بوزوب اشا سر یتیرلارآ كرااشاب ورسخو نایلس
 رزو (اشاب دج ) و مظعا ردص هاب متسر) قرهناوا لث دوتا هایسحب

 (اشالدجاهرق) هرکص یدقبح هلا هثلاثترازو (انا ردیح مداخ ) بولوا ینا

 (اشاب دجا هرق) بولوا رومأم هدادغب (اشاب دجع) هد ٩۲ یدلوا عبار ریزو
 مظعا ردص (اشاب هدجا ) هدنرللزع اشاب ردیحو اشا متسر هد ٩٩۰ یدلوا ریزو

 مسر هد ٩۱۲ رایدلوا ثاثو فان ریزو هاب لع نیس) هلا (اشاب ردنکسا ) و



N 

 نیش هبق
  ۸۸٩دجا كیدک و اا قعسا هلشداهش اشاپ دم ینامارق هدنداعسرد هد

 ا د زباب ناطلسو یتراظن هتلود روما كنا شا ينطصم هدازکب هزجنو اغا

 دج هداز ادنفمو ییرادص كناشا قحا هل راش رشت ندهیساما كنراترضح

 رارکت كنهدازکب هزجو یصن هنکلر کسعضاتلبا مور هلل نع ندنرازو ڭا

 یاعوفو یرللوا زو ( كب دج هداز كب رضخ) هلکب (دجا جس )و یرازو
 ردشلدا دعاقت اشا ؛ ینطصم یزاغ كیدک و ہد رح اا سابا ۸۸۷ بقاعتم

 ا اش شات دج هدازکب رضخ هد ۸۸٩ یدلوا رزو (كيردنكسا)

YYهو هلقلناد ومق هدا میس یدلوا توف ید اا بوق مکح تولوا  

 یدلوار زو ندقابجاشن (دجا یغوا یرانفالنم) هد ۸٩۰ یدقبح ندکلنیشن
 ۰ یدقبح هلکللاو اشاب ردنکسا

 رایدل وا ریزو یلج مساق ناخ ۸٩۱ و ك ىلاب یهلاطنا یرایرهش داماد

 یدقیح هت رازو (۱ءایلعمداخ)ندن واه مرح ۸٩۲ یدلوا زآ یرع كناشاب مساق

 (كيدجا هدازكسره) ی دلوار زو یخ د ( یلج ھا ربا یل وااشاب لیلخ ) رکسعیضاف

 یدلوارزو رارکت(اشاپعسم) یدلواتوف هدد۰ ءاشا یاب یدلواربزو هد ۶
 مظعار زو كسره یناشاپ دجا قره وادعاقتم یرانفیاء ایدجاو دواد هد ۲

 یدلوار زو (اشاب بوقمیمداخ) و یظعارب زو( شی ۰۳یدل وا
 (اشاب ینطصمهحوق) ەد بو اب « .خسمدی هک مظعترازونالوا لمد

 رایدلیاتافو هلیلحااشاب بوقعیو اقرت اشا جسم هد ۰ ۷یدلوا یر زو هبق

 یدلوا ریزو اشاپ دواد یجناشن هحوق هد ٩۰۸ بولوا مظعا ردص (اشاب لع)
e2۹۰دجا)هنلدن اشا ىلع هد ٩۱۰ یدلوا یر زو هبقفیخد اغا يح یزاغ  

 هداعا هه یمظع ترازو ( اشاب یلع) هد ٩۱۲ یدلوا مظعا ردص اینا (اغاب

 مداخ) هللرلمتا لاصفنا ( اشاب دواد) و لاح را (اشاپ يجب ) هدانا وب یدلدا
 هلمتداهش (اشاب یع) مداخ هد ٩۱۷ رایدلوا ریزو را ( اثاپ سنوب ) و (ناتس
 ینطصم هحوق هد ٩۱۷ یدلواریزو ( اشاب لنز )و مظعا ریزواتلاث (اشاب دجا)

 ( كب دجا یلغوا نیکهقود) و (يلچ نیدلمابح) رادرففدو ماعا روو 2۳
 ۰ رایدلوا رزو
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 مردم + التم ا هد ۸و س هداز ا هدمب یدلوا رکسیضاق
 ِ اغادع مور هدنل ع ندامظع ترازو اشا دوج هد ۲ ردراشلوا رکسعضاق

 یدنفا (نیدلای هداز یه وک ) هلا لز ید رکسعضاق بولوا مظعا رد

 صاخ) دبرالوا طاس ندرظن اشا هللا لضف ۰یدلوا یدنفا نادلو هد ۸۷۳

 ٠ یسع لغوا روفزا كى دجا "كرد التم ناغس) یناطلس عمو ( كن دار

 یحاشتنامارق) هلبصناشاب قعما هب یمظعترازو هد ۸۷۰ ردراشلوا رب زو كب
 ۲ كا هد۸۷ ۸اشاه دو امنا هکلمضعار زو هد ۸۷۸ یدلواریزو (ردع

 ۲ ۱ هست اما ن ارزو حدق قحفا تولوا ص (قوقات رخ
 هد ۸۷۹و شلوا تعا دنایوحت هماشاب نانس هحاوخ كامظعترازو هد ۸

 یدلوا دبهش اشاب دارم صاخ ہد ۸۸۰ ردشلاف لصفنم ندنرازو اشا ینطصم

 كب دواد كب سالا الال تونلوا نیبعت اغا دجا كیدک هنامظع ترازو ۱

 ندلایع اسینغم نیا هدنلنع هد ۸۸۱ و یرانفلع هد ۸۸۰و رلیدلوا ندارزو

 نیدلایح رکسمضافو ظعارزو اش دم ینامارق هد ۸۸۲ یدلوارکسضاق
 ندنرازویخدلغوا ندلالو بوا وارکسضاق نیدلا صم ینالطسقالمو و ۱

 هد ۸۸۵ یدلآینسها ترازو یخد اشاب بوقمی یشایکحو یدلوا لصف»
 - یدلبا لاح را هد ۸۸: اشا یسع لغواروغ زا

 . وزو دوام ناود هلتییاشیارحا «یدنفارکسعضاق (اهاندجمینامارق)

 ی ًاتاذو قرهلوا لوبقم ی ود نوسم ا ددعت ی نویهن نکیا دد

 . ڭرلركسەبضاقكرەيل روكى كى راظن رکسهیضاقرب هلردا عسوتیخد هسورحم كلام

 < شنا ثودح كلرکسضاقکیا قرەلوب دوحو یخدیسالوا ترازو یجرخم
 ۰ ةع ترادص تولیدنا مق ترادص اصم هرات رادص یلوطاناو لیا مورو

 ةلاحالاب هب هدا ز هر لیوطافا هممت ترادصوه یئالطس رکسعضاق لیامور

 ۰ ردشهالشاب هصرفق و دحا ی هلماش تراظن همعالسا نهم ندبیسو

 ثدح ید یراماقم قاحاسشن و قارادرتفد هدماخ د ناطلسرصع

 یروطو لکش كناشنایرت ناود هلغلوا ثادحا یخد قلایرد نادوبقو هلکعا

 . نیشن هق هلشودح عمج هدنتلا هق هلغلوا تاب یخد لوماتساو شمشبل د

 * ردشل ر و ماتخ هداروبدالوا ةدبعش توا وا ی اح ىرەت
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 و اشا شا روع و اشا ىلع هد ۸۰ ۶ یدتار زو ند ین لر

 دم ناطاس /ِ یدنفارکصضاقو هن هنردا رانو هللا یلح ناملس ریما هل وب

 هد ۸۱۱ و ادهش اا شانروع هد ۸ ۰ ردراشقیک هنهبساما هلا ناشن

aدج للغوا لاضمو یکلم هاشروک ی لج یسوم ۰ردراشلبا لاحترا هلیلجا  

 1 هل رات ر صح ا دج ناس یلح هد ۸.۱ 5 هدهسرد رد ون هدنماقمرب زو یی

 . ًقاعتمو (كیدزباب) ( ضوعیجاح ) هجناوا نویعشخم ای ندهطقنرب تنطاس
 اش ارزو مظعا اشاب دیزیابو رایدلوا ریزوو ءاشاب (كاب هاربا رکسعیضاق)

 (اشاب ضوعیجاح) قجنا رلیدلدبا دعاق هد رکسعضاق دادم النم (نسح هرق)و

 ( ك لباح هدازاشاب مهارب) هللا بصن دراز و یدنفا رک سعضاقو لع

 . ريزو شا مهار ) هلغلوادیسا هدیرحرپ (اغاپ دیبا هرکص :یدلوارکسیضاق
 . شارو ینبم هنرلهروکشم تامدخ هدنبرح ینطصم هعزود یدلوا مظعا

 . (جیوا) هد ۸۲۹ ږلیدلدبا بصنریزو راکبا لع « جروا ۰ روما: ۍرالغوا اشا
 (كب لبلخ)رکسعضاق هبرالنالاح را ظعارزو هد ۸۳۲و (لع) هنس یبترباو
 هد ۸۳۸ رلیدلوا رکسعضاف كب نیدلایلوو ریزو (كب هحوراص)و مظعا رزو

 0 ۳۹-۰ شیدل وا رب زورلکب (رفعح دواد) نداا یدلیا لاح را هد (اشابروما)

 . (كىنيدلاباهش) هدعب یدلوار ؟سعضاق (ورنسخالنم) هدنلاحرایدنفاندلا یو

 ندنرا زو رلاشا وار رلیدلوار زو (كب قحا هلوک) هرکصو

 2 یکیدتیاتافو اشابدوادولاحرا ًادیهش اشاب نیدلا باهش هد۸۶۸ رایدل وادعاقتم

 90 is ( تا هجوراص) هدهرص ینیدلوا مزاعتم هداسیننهاشاب قعماو

 ارزو (كب ندلا تاي مداخ) هد ۸٤٩ رلیدلوا رزو )ك دا 3

 لعوا اب ج جد هکل رکسعضاق بولک جد اش رفعح و ,Al) قحا)و

 هد 6 یدنل وا بصن غا 2 هدنلاحم را هد ۸9۱ ا (كب ناهلس

 رخ E E ولید ادعاقترلاشام (رقعح و ندلاباهشو سونغزو هح وداص)
  س زو «دندهزا یدلیا ددحش ته بولوا صن (النهدجا لغوا یدلالو "

 اش لیلخ ولاصفلا ارزو ةفاک د۷٥۸ یداوارکسضاقن دلا سینا روک المو "
 ..دع مورو هللا لضفو ملتءاردص (انادوم) بودا لاحترا نداصظع ترازو ِ

 ِ 4 نیدلا سم یناروک النم) هد ۸۵۵ رایدلوارزو رلکب ینطصم هدازکبرضخ و
 اا ور,خالنم مد ۸۳ ردشلوا (ندلادح النم) لا دعابت ندکلرکسیضاق
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 ˆ ییضاق ودر و 4 زو ج هدنرصع لوا ناخ نایع ناطاس ارز ۰ رد وسع E و
 رهلکلناداشک یتاحوتف فیس نامزوا هاء تلود ا ردو رکسعیضاق س

 (اشا ناملس ) و یزاغ ناف ناطاس نا ll) ندا ءالع ) هدارزولا ةقدح ۱

 بن ی

 ۰ لیلخ رکسعیضاق E A40 ردشع الشاب AS د یدنفا «ناطلس «یاح» ها رهشد 4
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 لوا 4 همعش

 رارکسیضاق رار ز رو

 ارت دشا يدع لوا کل رکسهضاق هنقوت ی یمظعترازو

 ِ درذوو هاشداب ۰ یدنارولپدنا كلام عیسوت تواوا دهاخ ةلج یطافو زوو ءاشداب

 . . یتح ۰ روند ترابع ندراهدازهش راریزو كليا هلذلوا یرالغوا ۳

 ِ ۰ردراشفلوا دع ظعارزو .قرهلوا ندهعدق تادام یزاغ ناخروا نا
 ۰  ندنرالوا لغوا كوم هرامرکمردب یسغد «اشاب » هنامهلاراشم قجا

 ۱  تولوایثا ندنرالوا لحم هلتاردو تعاعثیرلزارحا یلود ناکرا تسایرو
 ِ مدنشواه رصع لوا ناخ دار ناطلس.یدنسم یمظع ترازو ندبیس و
 ۱ ردقهنسنوآ ندنا هسیایدنسم كل رکعضاق ردشفل وا ثا دحا ءرکصنک رکسعضاق

 ۲ تودج هلفل وا را هن رایضاق هحوتفم دالب ةفاک یرایضاق رن واه یودرا یلوا

 ِ ۱ ید » اشا « تالبا بواوا یدنفا « لماح هرق » کس یخاف كليا یدشعا

 eg تاداع هلثلوارادرس هیااراشم هکنوح ۰ ردشلوا « نیهاشالال »
 Eee یا مور یھب ارعالا ریما تاذوب هلعا وا دراو كد » اشار » هل وا كوس

 «اشاب » قردلوا هدنکوفام(كب)ینفخم « یاب » هجلوا کبرلکب هنرلکپ موج
 ۶ ۱ هننارضح ناکدازهش دیهلوا یوا هد اک دن هل روص و » ىل اھا و .ردشمل وا راع

 ۱ ق اق انا نیدلاریخ » هتددح بصنم یمظع ترازو ىدا
 5 نیهاش o3YAY ردشملواعیدوت یصنم كلل ا اف یخد ه (كد , )ء) لعواو

  مظعایزو ( كب ىلع ) رکتعیضاق هلم رالتا لاح را رلااشا نیدلاریخ هد ۸
 .داک یا لات را هد ۲۳ یدنفا و 2 یر دم (یدا ناضمر مش ) و

 ,ردشلوارکسمغاق ( كا ھارا هداز اشا ندلاربخ )

 ییا مان (كب دجوراص ) ( كب شاروج ) هدیناخ دارم ناطلس رخاوا

 . یرادهش زج یراترضح ناخدزیاب نالعلس هرکص رایدلوا ریزوو اشاپ ریما



 رادحهرک دنو رارول وا راغتنم ءصا یاشآ اما هل ا واج ا نا ید ی ۳

 ۰ ىدا رل ردنا اشسا هلا ا ضرب" ۷ یت انک نواه ناوید

 ادا ندا ناخ دج ناطلس ترضح ناشبلاع ناود ناش و تکوش مات

 تلود اص: یخد هدراقات وق لرامظعإ ردص ندنرلرات ٩ ةر 1

 ملغ ءا ردص هدب وناه ناوبد بواوایراط ناصق هنسارزو هب هتفر هتفر هلسشع ئ ِ

 بولو یماغا یریهگیو یلاجر هتس بصانمو اب نادوبق هدراساغ یراق[ وق*
 ضرع نردص هدنسهرک اذم یربا یربا هیسایس روماو دابع ےاصم یراهرک
 هلن رومأ هلاکم تاذ ییا رب ندالع هدم سلاحم بول و یرلنوک یسهدوا " 

 یو لع كرامظعاردص هدنسسأت یلاع باب هدنمب ۰یدنا رولیر- دنلوب رضاح
 لاو شمالشاب هعمح هداروا ید یسدطوا ضرعو یلاع سلحم قرەلوا ید

 یخدو ۰ ردشل رب دتا داقمنا هبموع سلاح هلعج لاحر ةفاک هدهم#* ر وما داو :

 مالسالا جش ہدنلکشت الکو بوبا غوا هلوحت ہرکص ندنخف كنایرھکت غاحوا
 نن ردصو ردشلو دوحو صاخو الکو ساجر قردلوا لخاد ید یدنفا

 وا لمح هه ساق اا رر E تراظن یسیضاق لوبناتسا هلا

 عرای ارب ز ردشفلوا اطعا هب یالسالا جش تراظن یخد یسدسارحا كندبع ر

 هنسهراشتسا هدهمهمر وما ا هن واه ناو د رامالسالا جش ردق هر

 ۱ یدارواوا تعحاص 3

 یهدیناینیدلوا شک هلئروصهن هرضاح لکش یداقمنا نواه ناود هتشیآ
 ی ۳ e هد هبعس چاقرب یر ره هدیاپ ون « رواوا مهم ندزآناس هلا تایسش 9

  aزکحهدا عورش هنناس كلود ناکرا تشه هلآ باب چاق هرزوا قاوا .

 لوا باب

 یه اتبدو روس ارزو لر ب روک ی
 تایظنت هسماخ عش و یلاع باب همیار ب شو ترادص رادتقا هثلا ةبمشو
 . رولیرتسوک قرهلوا یرود

۷ 
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 7 دنا o لنیسح هداز نراس ) ادچ ) هد ۹

 e 7 ردشلوا ؛كنسح هداز هاد )

  ۳یرەنلوا اذلا یراترومأم بولیدالع رلبناتو لوا روځاریمهد

 ردشلدا رابتعا هبرر كحوک نده هدنکشت کنربدم ةا لیطصا
 ردق عیفرت رولر یسها روخاریم هتسامدق شمپ كرلیشاب یجوبق هکنوتس

 یبراکبو یساغا یرجک: یغوح كب كراروخاریم هدلئاوا یدبا رور دتا
 ۰ .. یرلاعای ع SP اد < دیا u هدنسهحر ردیراب رهش رادكس نوا

 ًاصوصخهفام مم هددسیا رایدمهنلوا بصن هنلرادحسو هنارواهلذل وا ندقاحوا

 ندههفر بصانم هدنروص قحماوا ج رام هبصانم ردق دنلادیخک ترادص

 (اعآنامع) یتسهمدخ رس لیدس هرکص ندنساغلا ىدا ماود ماقمو نالوا
 طب ردشا وا( اعا ینطصم ۱ کک تولوا یر دم هم اع لطصا یرلوا دعفد كاللا

 هدقدلوای ران رلهش راف هدءب یدلریو یسها لکیر لکب هرکص هاا ینطصم

 ۰ ردشلوا یریدم لبطا رارکت هلسهاب لیامور ( اغا ناعع )

 نایلس) و (!یدجیجاح ) هدساخ زیزملادبع ناطاسترضح رصع هدعب
 یربدم همصاع لبطصا ( اش« فور ) هداز اش یدبع قلارارب هرکصو(1۶۱

 تع ه و ) اا یروب ) قیرفهدعب و (اهابرفظم) نک رک سع هدع ردشلوا

 . ردش)وا(اشا قئاف) اولهدنل نعو اشا

 چک نواه ناود رض

ESتا  Asفا ی  

 ان اه و تا O ال نی سام سم که اما at ته ی و

o۳  

 ۰ یتسیسات ناشت تلادع ناوبد ررب مالسا كولم اصوصخ و ناهح نیطالس
 لع نآوید رب والام وب یخد کشت 6 همنامع هس تنطاس » هل رلظنا دامتعا

 تلود ناکرا یرسعت « تلا هبق » هد شمع نواه ناوید ردوا نادحا

 ردیسشان ندنذاسخا لع ناوبد رب لوق نالوا یسوبق هنرکیدکی نوجا

 نیطال-قرهلوا نواه عقومرب للفقکواو هجعفت رم زارب «دنرهظ ككرلهطواوب

 را تجرح رظن فطع هشلود ماهمو هماع لاصم نداروا یتارضح ماظع

 هللداقعنا ساخ رب هدنت-ایر تحل دلرلمعاردص یلاع ناویدوب یدبا رارروم

 رارادرتفدو یساغا یر کیو یقوونادوبقو نیردصارزویدا رواک هلوصح

 شواچ بواوا ندهبعیبط یاضعا هلحا یک یسیضاقلومناتساو باتکلاسیرو
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 ےظعا رد ص هدننابعش ۱۹۵ یدلوا ( 1 كب یفطصم رها ا اا ا ۱

 ا اشا دجا کر هد ۲۹ یدلوآ ) [ءاقداص هداز 1۶ نیما دمج ۱ یدلوا

 ۹ بولوا ( ك هداژ اشاب : ضوء ( بولوا روو هد ۷۰ بولوا (:یا لع

 ۱۱۷۶ بولوا ( اف توس هد هد ۳ بول وا ( ۱:!یفطصم ) هد ۷۱

 یدلدسا بصن بنات ( هدازاشاب لیلخ هسو ۲ ) بولوا نادویقهدسل والاعیر

 هد ۱۱۷ بولوا ( اغادیشر مهار )هدننابعش ۱۱۷۵ ( اغا دجا دیس ) هدعب

 ترازو هرکص تدم رب بولوا ( اتا دجا دیس ) انا هنر یدلیا تافو "

 هرق ) هد۱۸۰ بولوا (اغایلس) هدنلاوش ۷۹ ( كبلیلخ ) ابا ۷ یدارو
 هدنلاوش ۱۸۲ بول وا ( اغالبلخ هرق )هد۱۸۱بولوا ( كدوجهداز اشااد

 یهدنراد) هدنلاوش هنسوابولوا( اغادجا یجاح ابلوا ) هنر یدلرو ترازو
 ( كب ینطصم هداز یجزای ) یدلوا یظفاحم زاغوب هد ۸۲ بولوا ( اغا دمج "
 هنسوا یدلوا ( كب لیلخ ) الات هشر هدنرخالا مین ۱۸۳ بولوا "
 هد۱۱۸۷ بواوا ( كب فطالادبع هداز اشا هللادبع ( هدعب بوایر و ترازو 3

 یدلوا( اغا ینطصم جاملا ) هد۱۱۸۷ ( كییدبع یجاح هداز ادم رادناود)

 هرق هدازاتاب لیعاسا ) هد۱۱۹۵ ( كبدعسکرچ) هدمبیدلواریزو هد ۷

 هحاوخ )هدنحر ۳ (كب دیعسهداز اش ت نع ( EE ( ك دج 0 لا ۱

 ۱ ( كم لعام ۱ یدهرز ( o31 ° .) اءامها ریاهداز راچ )هد۰ 5أ ( یدنفا دج :

 بتارەد ۲۱۷ } ) ثار دیعس ) مات هدعب یدلوار زو هدنلوالامسر ۳۱۹ تولوا

 مدنب دات oS ۲ اعاد درعس روک ) هد ۳۳۲ كا نیدلاسمُش ( هداز اشا

 (كدسس) ۳19 زا اعا دجادووا را )رادقوح هدع) ) اعا رکی وبا یلهروم ۱ ۱

 هدنسهدقلایذ ۹ بولوا ( اغا دم هرق ) هدعب یدلوا توف هد ۲۲5 بولوا 1

 هدقدلو رزو o۸ بولوا ( ءا یرون :دطصم ظفاح ( هدعب یدلوا نادوبق : ۱

 ب وا وا ) فك نیدیاملا نیز هدنسهدعقلا یذ هنسوا ) )| لیعامسا لساویس ( 8

Eتولوا ) اعا هللادبع لد دوپ  ESلیلح )هدمب ول یدلوا نادوبف هدناضمر  

 هدنح ر۳۸ تولوا ) ۳۹ مهاربا الرش ( هلل زع هدنناضمر ۵ بولوا اعا

 راوسبش هدنلاوش 4۱و ( كب ىلع ۍجاح ) هداز ناضمر هدعب ۍدلوا رب زو
 دوس كچ شابا ( ننس ایڈ هنسوا بو وا ( كب د شبورد 0 هدر

 دم



 2 ا روخاریم # n یرارهش ا هد ۵
 ٠ یدلواریزو هد ٩۷ قرلوا (۱۶!بحر) ) هنر یدلوا یظفاع زاغ و دحر

 .  پولوا ( اغارع هداز هباد ) هد ۱۰۹۹ بولوا ( اغاد قونو ) هشرب
 ی هد ۱۱۰۱ بولوا ( افادح سالا ) یرارهغ رادس هد ۰۱
 3 ماراكچوک) هد ۱۱۰۶: یدلوا ( اغالعاسا ) قالساط رادقوح بواوا
 هد ۱۱۰۰ ( اغادحم یلهلف ) بولوا ترادص یادٌّفک هد ۱۱۰۵ ( غا

 ئ کم هد ۱۱۰۹ بولوا ( اعاد ) ابن هد ۱۱۰۸ ( اغا دجا قیلاچ )

 -  اهابنایلس یرا بولوا یسیلاو بلح هد ۱۱۲ بولوا ( اعاد سکرح )

 ۱ 7 اینا هدنماتخ ۱۱۶ ( كیع ) هداز یلهلبق رلهنسوا ( كیفسوب ) هداز
 ٩۱5 ( اغادحم جلا ) هرکص ( اغادجا هزابا ) هدسب ( اغادجا قلاچ )
 |  رادهنزخ ) هدننامش هنسوا ( عنیسحریشبا ) هنرب بولوا نادوق هدنلئاوا
 3 ۳ ناقعرادهن زخ ) هت هدلاوش ( اعانامع كنرف رادقوح ) هد ۷ ( اعاناٌمع

 ينسوا ( اغعانایلس سک رح ) ہد ۱۲۲ ( اعا نافع كنرف ) هنن هد ۱۱۸ ( ا1

 ٠(ا نافع رادهنیزخ ) هنهدنرخالایذاج ۱۲۳ ( اغانامع ) یسادخک رابجوبق
 . رادرهم ) هد ۱۲۵ بولوا ( ادع كرت ) هرکص ردشلوا لوتقم هدهدعقلایذ
 ۰ (دجا جلا ) اش هد ۱۳۹ ( انادجا سک رح ) هتسوا ( ۱ یفطصم
 ۰ ماش هدنسهدمشایذ۱ ۲۸بولوا (اغانایلس) ءد۱۲۷ بول وایماشاب سدق هرکص
 (اردیح) هد۱۲۹ بولوا ( انادجخ یساغا ریزو ) هد ۱۲۸ یدلوا یسیلاو

 ا «یدلدا لع ۱۱۳۰ بولوا

۳۸( كى یفطصم ) هداز اشا : مهاربا
 E . ووحاریم "دااصا هد ۰ و لاکو هد 

 0 حر هدننابعغ ۶6 یدلوا ( كیفطصم هدازاشاه دم هرق ۳ ۳ یدلوا

 اياب ولوا یسلا ندا هلترازو هد 4۸ ( اغالیلخ ) هد ۶۷ ( اغايحم هداز
 یداوا ) اءادجا الهش ( هلغاوا رزو هد ٩ یدلوا (هداز اه دج هر (

 ( كب هّلادبع هداز اشا نسح ) هنر بولوا یسلاو ندا هدنمرخ ۱

 (اعانیسحرطاش ) هنر یدلوا لمع سبربق ءد ۱۵۸ بولوا لوا روخاریم
 هات رازوهدنسهدمقلا یذ بول وا ( كدیفطصم هداز راو.هش ) هد ۱۱۰4۹ یدلوا

 3 هبنوق هد۱۲ تولوا ( اب . مهار ن . كرد قاروط )هنر یدلوا نادوبق

 . . هدنلنعهد ۱۱۹۳ بولوا ( كيیفطصم هدازاشاب لیلخهسوک ) بولوایسلاو
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 ۱۰۱۵ (۱2نیسح لو رام ) هدعب یدلوا یسکب رلکب لیا مور هدهحاید

 ۱۰۲۰ و ( اتامهاربا ) ہدعب یداوا کب رلکب هنسوا بواوا ( اغارفعح ) هد
 ۱ صاخ هلغا وا 5ک: کر هد ۱۰۲ ۶ ) EE ( هد ۱۰۳۳ اعادجا ) هد

 یدچ ) هد ۷ (۱ ۱ ینطصم یلکب ) هد ۱۰۲۰ ( اغادجا ) یا هطو

 قرلوا ( اءاناماس ) بواوا یسبلاو رصم هد ۱۰۲۸ بولوا ( ۱۶| نطصم

 هد ۱۰۳۰ بولوا ) اعا نسح لو اتح ( بواوا یسلاو ماش هد ۰

 بحر یلهنسو ) هد ۱۰۳۳ بواوا ( اءاینطصم هرق ) هنر یدلوا نادوق
 هد ۱۰۳۹بولوا ( ا:اد لیروک ) هدب یدلوارزو هنسوا بولوا ( اغا

 هن ربیدلوای-بکب راکب لصوم هد۱۰ع۰ تولوا ((۱رکبوا) یدلوآ یب رلکب
 لح اطح ) هدعب یدلوا ایرد نادوبت هتسوا بولوا ) كب قطصم هداژ دالوماح (

 نادوق هد ۱۰۶۳ بولوا ) اغا نیسح یراص ) هد ۱۰۶۱ تولوا ) اعا نس

 یسدلاو ندوب هد ۱۰4 بواوا ) ك نیسح هدازاشاب ح وصن ) هنر تولوا :

 هرکص یدلوا یسیلاو رصم هد ٠۰٤١ بواوا ( اغادجا هرق ) هدعب بواوا
 یسلاو نیدو هد ۱۰٤۸ تولوا ( اغا ینطصم رشپا ) ہدعبو ( ۱۶۱ نیهاش )

 توکتع) هدنم ها ىذا هنس وا تولوا (اءا غطسم لک ا 8
 «دوا وا ( ۱ع|ناعع ) هد ۱۰6۳ بولوا ( ۱!شوایس قلا ۱ هد ۵۲ ( ۱:ادجا

 ۱۰۶۶ بواوا ( اغالاص یلەنسوب ) هنرب یدلوا یسیلاو لیامور هدعقاید ۱

 هش ر یدلوا یسلاو رصم هد ۱۰۵۹ یدلوا ) اعادت ہداز اغاردح ) هد

 (۱ءایضترح یئادنرق ا2ا لاص ) ہدنرخا هنسوا ( ۱:ادجت یداماد ها )

 یک واط)هلت رازو هدنبحر ۱۰۵۸ هدعب یداوا ایرد نادوبق هد ۱۰6۷ یدلوا

 یسلاو مو رض را هدنل والایذاج ۱۰6۹ ردشلواربک روخاربم ) اشا یفطصم

 (اغادج!هزابا ) هدنسەج ایذ ۱۰۹۱ بولوا ( اغانسح ءزابا ) هدمب یدلوا
 تواوا( ۱ءالیعایساییهنسون ) یشابشواچ هدعب یدلوا نینهق هد ۰۵ یدلوا

 یدلوا ( العا ) رارکت هدهدمقلایذ ( اءادغ بارهس ) هد

 هدنمرحم ۱۰۷۱ بولوا (اغایفطصمهرق) هده اید یداوانشن هبق هد ۸
 بواوا ( ك.نیسح هداز دالوناح ) هدنلاوش ۱:۷۵ یدلوا یسلاو هرتسلس -

 بواوا ( اا مهار هرق ) هنرب یدلوا یبیلاو نیدوب هدنلوالامسر ۹

 بولوا ( ۱۶انایلس ) یراص یسادخک ترادص هلکلر و ترازو .د ۷
 ۰ یدلوا یاب رزو د ۱۰-۹۰



 ندتتسدحو ) اعارضخ )ەد ٩۵1 و یسلاو بلح ندشروحارم هد ۷ +

 ۲ ۷ هه 1

 3 : . یدلرا یرظا یاقاخ راقد ا ۱۳۰۲ ردشلرویب

 یاروش بویت ندلاعباب ردیمودع یدنقا دونس ( كب نیسحم )
 E ی ی ا رحم ندارواو نواعم شابو نواعم ےدنلق تلود

  ردرللوا یتاک شابنوباع نیم
 ةا هک

 راروخاریم كو
 یلادغک راجوق یدا دودسعم ندهلحا یخد یحاص ماقعو هدلئا وا

 نالوا مظعا ردص ةعفدو رزو ندماتم 5 یح یدیاهدنفوغام یا روحارمو

 ۱ تا

 هرصع یرلترضح یان ناخ درب ناطلس یلوالا ندرالوالئات هماقموب -

 یروحاره یرلترضح زر واي ناخ حلس ن اطلس ردشاوا ( كب نا دوواب را

 .(اغایسح) هد ردشلوا یسیلاو رک ابد هد ٩0۳ بولوا ( اغادح لقب

 یسلاولبامور هد ٩3۲ ( ۱ع!قطصم ولدجالزق ) هدعب یدلواکب لیدنتسوک

 ٠ هموق هد ٩٩ ردغلوا روخاریه ( اادجا یجاح ) یحاغوط هشرب «دقدلوا

 یسیلاو شعر هد ٩۰۸ (۶۱ لع فوص ) نالوا هرب بولوا یدلاو
 ۲ ۰ او رخ هکص ردشادا لزع هد ۷٩د ( اغا ورخ ) نالوا هنر ردشلوا

 ٠ ( ۶!ساطق )راس یرایربش رادمتس ءرکص بولوا (ا:۱ شوایس)
 . هرکم ( اعا نیسح کسا ) هدعب دلالزع :د ٩۸۳ یدلوا یهاشدا روخاریم
 بولوا(اغآنیسح ) هعقد هد۱٩۹ (اغاد ۶ یشعرع) هدءب بولوا ( اتاداهرف )

 الل ) دب (ا۶!حون ) هد ٩٩۷ و (اغانسح یجعاس ) هدانافو هه ۲

 ِ E رظن فک هد ۱ یدلوا ( ۱:انسح ) هد ۱۰۰۰( اغادج ییهتسو

 ۰ هد۱:۰۳ یداوایسکیرلکب ناو :دوب بولوا (۱:۱لعالال ) هشرب بولوا

 نسحیجتنرط ) هد ۱۰۰5 بولوا روخاریم ( اغآنسح ) یرایره۵ رادیلس
 مساق ) هد ۱۰۱ ( ۱:|نسح شاش ) هدعب (۱عادچادارت ) هد ۱۰۰۵ ( اا

 ٠ یرایرپشدامادو ییرلکب هد ۲ تولوا ( اغا قطصم ) هدنرخادنسوا )ا

 ۰. بولوا ( اغاقطضم قانخ ) هدضرحم ۱۰۱۳ ( اغا يهاربا ) ءرکص یدلوا
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e ۰دوم را  

 نیما یجاح نکیا ینما بلخ یربلوا یس هنباه ن ( ل
lr :۰ ردشعا تماقا هدنعا وق م ندنا زع ندقلات رقرس ردشلوا داماد  

 ارق رس تدمزا كيو رواب نکی ندا ةد ب ی

 ردشلر و یسهمسر یالاربم بودا تدوع هد هد اهاش ةمدخ هن یداوا

 تدمییخر هدیناخز زعلادبعناطاس ترضحرص۶ء یخد (شبمهارب )یشادنرق

 ۰ ردشلوا یجتیبام

 بتاکه واه یارس ندیلاع باب بولوا قلم هتوباه نیان ( كب تزع)

 هلمعلافلح نواه ناود ؛یدما هد ردشلوا ید ا قلارار یدشلوا

 . ردا لاصفلا

 ردشفل ونامز قوح رب بوربکه غلا رق ندنوباه نوردنا ( كب دمج ظفاح )

 . ردشلوالوزەم بودکهنغاف رصتمهکت هرکصندنلاس۱ ۲۹۳ یدلواا رق رس تیام

 یدننا اص بولوا بتاک شاب ندنشاتک نوباه ۂنزخ ( یدنفا مهدا )

 هام رک ید بولوا انرقرس هد ۱۳۹۳ ردشلوا یمادک هنزخ هدننافو ۱

 هلبصن (كت نسح یجاح) هر کصهنس دنج یدلوا یسادفتکهن زخهش هب رب

 ۰ یدلاق لوزعم

 هراداسلحم هصاخن زخو ینیمابطخ یرلترضح (یدنفاكب یلعج احلا )

 9 نکو یا بيرق هب هنس نوا بال دهم ماقمو یسر

 ردشلوا یرادحا ترضح یانرق ۱ :

 os هداژ یاب ساوه دف فطاء )

 تودنالاصشا مد ۲۵۸۳ یدلوا تاک شاب هد ۱۹۱ هرکصو یناک نواه نیبام ِ

 . ردشلبا لاصفا تولوا یسلاوو قرص ى 3

 نیم نا تاود یاروش ردیداماد اشا یقح ) یدنفا بیل )

 راک هل دع هدنل رع ۶ قرولوا بناک شاب ردشلوا یتاک نوباه

 ۰ زد وا یو یعدم شاپ درگ یسینات نو یناصعا 3

 "یوتکم ردیمودخ لوس ثكندنفا زات ندالکو (یرلترضح اشایاصر لع)

 هبلدع ۳ رکصو ییتاک شاب هبلام ساحو یر د مو دیه ضشفتلاب ندیلاع رد ره

 نیبامرارکتو یرظان هصاخ هنززخ هدعبو یتا شاب نواه نیبامو یسیح و ا

 ناسحاترازو همئر هدلتسپ دد نوا كناضهر ۱ ۹ و یدلوا یناک شاب نوا 9



 : )ڭىن ر راز رب و۱ ا ی رف ۱ هدشنافو تولوا یرظان نیبام ( اشاب

 . قردتوا نیست. همانا هضاخ ةر هنراظن و ( اشابدرف ) ةَ . هدشلنعو

 ۱ کن همهس نوا قرهنلوا دندح هنن هدعب هدهسیدنوا الا هدننرخ ۲

 3 2 و رةق دلا ماقهوب یراترضح ( اعا نامع یزاغ )
 9 ۱ یدج) هد ( كد تزع) الح هاش اضر یخد هتسدنسم قلا رقرس ۱

 1 ا ك تات )۲ ( ك. تزع ( ۷۹ (شیلع)ءد۰ ) ك : جلس ( هد ( كب

 یاس( بلات )یندیراءرکص رایزلوا (كب دجا "د١۷ ( تانایع )د۷۴
 3 (تدلاخ) (كروای) ( كب نسحیجاح) ( ك:سرون ) هعفد جوا ( كب نیما

 . . ( كيدوذ ) هعفد کیا هدعب ( كب ليج ) ( كم ىلع ) (كب نسح یجاح ) هنب
 . .ماح( یریخ) ( دآوف ) ( دمحم : لعاسا ) ( كي دجا یضیف) هرکی یا

 ٠ ( یدفآ مهدا ) هدنب ردرلثلوا ارقرس ( رلکب دمت ظفاح . تزع « نيدلا -

 رو انرقرس ( كب نع ) هدعب ( اش یدج )آنا هرکص (اشاه دفا )

 E زد سس لب لع ییا ) یرادجاتترضح یارقرس موی
 ۰ شسب هلناوتع یناتکرنع تولوا هدلئاوا هسیا یتباتک شاب نوا نیبام

 E قاراریبس یخد یسهفظو عیدو و لصوت یرلنو باه طح هددسیداراو راماک

 ٠ ندشنادبابرا ایرئک | هحرانامزوا رلرا دولس هکنوح ید رکعت ا ةا

 E e راد ناک ناسا یرلترضح ینا ناخ دوج ناطلس رایدیا

 ۰ هد07 (كیدیعس) هركص ( كب فاصو ) هدعب (یدنفایرو یفطص») هلتهاسج

 __ (كقح) .د۷۰ ( یدنفا درف ) هدد۶ ( كب قيفش ) هد ۰٩ ( كب قيفوت )
 (٠٠ نیما ) هش هد ۸- ( یدتفا یرون قلطضم ) هد ۷۹ ( كب نیمار هد۷۸
 هد ۳٩و ت فطاع ) تب( ك قفر ) هد ۸٩ ( یدتفا ییلخ )هد ۸۸

 2 ۹ دعفدکیاءرکص( یدنفاسا د ) كندعس ) هد۳٩ یدلوا ( كب هللادعس (

 یر ) 35۱۳۰ ۲ قرملوا ( اشاماضر ىلع ) هعفدییا ًارخوم ( كب دأوف ىلع )
 2 د ردشلوا(یدتا كب نیسحم ) هدنلاحمرا هد ۲٠۳٠و تاک شاب ( اشا

 - انرقضیفلاب بولوا هداز اشا تمصع اولریم ( اشاب قبفر نسح یجاح )
 . نوباه ةننزخ هدمب یدیشلاق لوزعم تدم یلخ یردلوا انرق رسهعفد کیا و
  هروسودادنب هلرازو ًارخوم ردشلوا یسیلاوهنظاورکیراید ها الابویسادنخک
 7 ۰ یدلوا یسلاو



 ی

 — ۷۲۹ ی
 طیاطح) هدننراز و هد (اغادج | شابلاص)هدنیصن هکساللس هلت رازو هدا ۱۹ (اغا

 یقدال) o3 %/* ) اعادع) هدقدل وا رزو ۱ ۷ ب واوا رادیلتس (۱عالعاسا

 ۰ ردشم | لاصشا هدنم رخ ۱۲ ۶ ع و شاوا ارس ) اعا يح) هد۲ ۰ )عا دجا

 هد۲۱۵ و ( غا دج مالسا ) هدنهرم ۲۱۰و ( اغا هللادبع دیسلا ) هشرب

 (كى دجانوروط ) هد۲۲۲ بواوا ( اغا نایلس ) هد ۲۱۸و ( اغا للخ )

 (كیدحم هدازاشا بحر ) ءرکص ءامر (كب دج هداز اش تع ) هد ۳

 هد ۲۳۳ (كب لع هداز اشاادجا ) هد۲ ٩۲و (اغانیما دم جالا ) هدنلاوش هنسوا

 ردشاوا ( اغا لع) هد۲۳۸و" اغا سالا ) هدنسهدعقلا یذهنسوا ( اغا مهار )

 هدرلرصعوا قرهنلوا وفل راماقم راسو رادقوح و راد اکر هرکصندنح رات ۱

 اک وب بولوابصتمرب هج راو ردشهلوا ثادحا یماقم « قارادقوحشاب هر
 هدنلزع كناو ( یدنفا رکب وا ینکی اغا هللا دع دیسلا) هدنتافو هرکص ( اغا رع )

 هدنرصع یراترصح تلا ناخ ملس ناطلس یدیشلوا ( اغا دعس ییهسورپ )

 دجا چ ) هکر د#د « یجیبام » دنراءضعب هقشب ندناوءا و "

 « یهیبام » ید یراترضح ینا ناخ دو ناطاس یدا هدندخو ( ك

 ناوسنع هلا مادعسا یرلتاذ یک رلکب لع دمو اضرو یضف یخد هانیناونع

 هدا لاحرا ( اغا لع) هدنطساوا ۱۲۷ یدیشلاقیاقم قل راس ندقبتع

 هد رااظن ندا لکشت هلماونع ( یت راظذ نواه نوردنا)و املا یماقم قارادیبس

 نیبام ) هد ۱۲:۸ قرهنلوا نیست ( یدنفا رکب ) هلاراشم ییا دک هک
  روسناسحا هلترازو هب ( اشا یژوفدجا) قیرف لیکشنلاب ( یلربشم نواه "

 هلا هدهعرد ینیرلهفظو یراق)اغا رادناکر رادق وح ید رلکب یجعیبام ردشمل

 رب ینلادخنک ر الکی کت لبشاب یجناوثا هنبرب یتلاغا دنبلد یم قلیشاب یجقراص
 هجاونع نوباه نیبام لاجر "ءلحا بونلوا داجا راکیدک ېک كابشاب یجرالک

 یدننا رکب هد ۱۲5۱ یخد ( یتراظن نواه نوردنا) ردشما غوا هلک ریغت

 ۰ ردشفلوا یلدا را

 (اضرنسح) یبقیبام شاب هد۱۳۵۵ یتیریشم نوباهنیبام نالیریدتبالکشت
aتولل واهبحوت  Nهد ۱ ۲۷ ۵هلْغل وا لوح هغل ا رقرسمهفظو و اهدنلاصش هد ۱  

 (اشا لعد ) نادوف هدنرخاوا ۱۲۷۷ وشل وااشا اطر هنن بول وا داحارا رکت

 ی )هدنراخ ران ۱/۸ ید ۳ ا هدنحر ۲۷۹ ردشملوا هیدص دی

۲ 
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 مد او ٤“ o3 ۰ (۶۱ ن نایلس ناعنک ) هلل وا نیشز هبق هد ۳

 هدنسهدمقلایذ هتسوا ( اغانطصم شوانس ) هدنکللاورکب رایدهد ۱۰۰۰ ( 1۶۱
 هد ۱۰۹۹( اغانایع) ءدننظفاع دهروم هد۱۰5۷ ( اغاینطصم ) هدنکللاو ماش
 (اغارع) هدنیصن هرکی راید د ۲ ) اغا نامتک یراص ) هدنکللا و وکی راید

 دج یاس ) ءدنکلبلاوباحهد ۱۰۸۰ ( اغانیسح) هدنکلبلاو رصد 6
 ینطصم) یهاپس كحتوک هد ۱۰۸۹ ( اعا مهاربا) هدنرازو هد۱۰۸۱ ( اغا

 هدننرازوهنسوا بواوا ( اغا نطصم لقس ) هدننرازو هد۱۰۹۱ بولوا ( اغا

 بواوا ( اغا نسخ یلهروم ) هد ۱۰۹6 یدلوا ( اعا ینطصم نیهاش )

 هد۱۱۰۰ (اغادخسالا) هتسوا (اعاینطصم ح ارح )هد ۰ ٩۹ هدنکلیلاو صم

 هدنترازومد ۱۱۰۵ (اغاناتع كح وک ) هدنترازو هد ۱۱۰۲ ( اغایلع )هدازکب

 ماش هد ۱۰١ تولوا(اغا نسح سکرح ) هدننابعش هتسوا ( اغا نامع هکرس )
 هد۱۱۲بولوا رادحتس ( (عمها ربا هدازهىاد ) هد ۱۱۱۰ هدعب یدلوا یسلاو

 بواوا (اغا نسح ریشبا) هدنن رازو هد۱۱6 ( ۱عا ىلع للروح ) هدنکلدعاقت

 دن وا(كب مها را هداز اشا نیسح ) هدهام ییا ( اعا دع لیقدنف ) هدناهش

 ( اغالع ) یی و داران رازومد ۱۱۰ ( اعا نایاس هزابا ) هدنسهحایذ

 بولوا (اعا لیلخ) هدنلزع هد۱۱۲۲ ( ۱۶!فسوددق ) هدنرازود ۱

 مورضرا هد۱۳۳ بواوا ( اغا مهاربا رکید )هد٩۱۲ ( اعمها ربا ) هد ۵

 هد۱۱۰(اغادحم ) یلومات-اهدننرازوهد ۱۱۳۷ ( اعادقانشی) هدنکلللاو

 هد۱ ٩ ( اغا بوقع )د٤٤۱ (اغالدخ) د۳ ( اغارکی وا ) هدننرازو

 د یهطلاب ) هدنفاماقءکافهد ۱۱2۸ ( اغا دج ) یلدقوتعد هدنکللاو هنطا

 هد ۱ (اغالع)یمادٌغک هنزخ هدنراز وهد ۹ ) كى ییطصمهداز اا

 هد۱۱۹6 ( اعالع)هد۱۱5۳ ( اغادجم ) هداز ناوابمدمب (اء|نایلس ) هدالزع

 یرکتاهجهدندمزآ ( اغا نیسح) یلهنسو هدننرازو هد۱۱۹۸ ( اغا ىلع ) لقس
 مهاربا )هداز اشاب فسو هدنلزعدنسوا (اغا دع ) هدننرازو ءد۱۱ 34 ( اعاد )

 (اعانیما ددیسلا )هدنلاصشاهد ۱۱۸۲ اغا هزج) هدنلاصفا هد۱۱۷۱ ( كم

 هد لاق تدم بواوا ( اعا لا عنص ) یدلیالاحرا هد۱۱۸۰ ردشلوا رادیبس

۱۹۳ ) اعاد دیس)هدنن رازوهد ۱۸۳۹ ) اعا
طص» ناشپرب ( .دنىرادصەد ا 
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 رصع کیا ندنرات یلکشت كنوناه نوردنآ یداوا یر هر و
 یوا شمر ددم یر Ke هک نرومأم كوم ةناک كتلود ناه ردق

 یخدهجرلنامزوا كل هيلع تلود هجربا یسفلون لیکم كنەمرت نالوا هدارواو
 دهنر ۇس یر 2 *ندرلاغا رادولسوب هتشنا : ردلاد هم ھارا یتملعج هفوامم

 رولوا ناتتسم هلحارحا هللا كادعاقو ترازو ثنسه ناه ینیدلوا رهظم

 هفنص ره هلا تجو تفادص هد هینامع تل ود یسه ثكالاحر نواه نوردنا

 ۰ رولوا نابتسم ندنسهملاطم ههلتقد لزجامع لج یراقوش
 ولوبلق یرلهطوا ضهب هدنواه نوردنا ( اغا نج ةي ال

 روبهژای هدنخرات اغا دج رادملس یننحملاق لکم اهد كنوناع نوردنآ هسا

 هدنرامات ( یدنفا د ) ( اغا دجا ) هدماخ دم حشا وبا ناطلس رصع

 هدننواهدهع یرلترضح ناخ ناملس ناطلس بولیروک ینیدلوا رادحتس كناذ

 زادمطس ( اغارفعح ی منی ) (ادع) ( ارج ) (ب دجا شکناک) ید
 ۰ ردراشلوا یرایرهش

 (اغاساطبق) هد۷۷٩ بولوا رادوتس ( اغا شوایس ) هنر ( اغا رفعح )ون

 E و کس نا مارا ) لو 9 3
 ۰۰۵ (اغا نطصم یعقراص) هد۱۰۰۳ (اغا نسح) هد۱۰۰۰ (اغا للخ)

 هد۱۰۱ 6 (اغا نیسح) یردارب یجقاترط هدننرازو ۱ 4 ىلع زواب )
 (اعادعیدا غرازه ) هد ۱۰۱۹ (اعادقارد ) هد۱۰۱۰ (اغا دم زوک وا )
 یسلاورصم هد ۱۰۲۰ ( اغا نطصم ی هکشل ) هدقدلو| یسلاو رصم هد 1 ۳

 یدلوا ( اغا ورسخ ) هدنکللاو رصم هد ۰ (اعا مهارا) هلشلوا -

 (ا:ادجا بلح ) هدقدلوایسلاو رکبراید هد۱۰۶ ۱ (اغا دجا كلم ) ۳
PFهدفدل وا یسلاو رصد هنس وا )غ ءایسوم) لق سی ءدقدلوالاو هیلح هد ۰  

 3۰ 3 اعا نطصم م ) هداز ناکر زاب هدن کالاو ندوب د ۰ (:٤ اغا نیسح ( _ِ

 راند هد ۰ ۵۳ ( اعاقطصم ) هد۰ 1:۸ )غا شواس هزابا ) هدنفطلت هل رازو

 بلح هد ۰ £ ) اعا مهاربا ( هدنراز و هنس وا (اع!فسو ) هدنکلیلاو رکب

 بولوا( انا یضف رم ( هدنکلبلاو ماش هد ۱۰ ۱ (اغافسوب غوواق ( o کیا و

‘OAهما هدوب هد ۰۰ یداوا ( اغا دج ) یصخ هدقدا وا لاو نا ۰  

 (اعا یلص م) لمنو مط سف كوا لاو هد دا در هنسوا ی كس دالا ۰ 3



 ٠ : رهاط ) دو gee ) انا دبعغار رح امشب ) هد ۵ (اغاهلادع 9

 چ فرد موج )ار وغط) ٠ | ءدننق وعد ۰ )ا ِ

 3 3 ۴ رکس و ده هرونم ةسدم ا ان ا )تم ی 2

 هد ۷۷ و (اغا نیدلابخ ) ۷۵ و روینلوب تابحرب یترملوا یخد مرا

 E :هد۱۳۱۵ (اغاروایدم) یسانایارسکساهد۱۳۰۹(اغا ندا فرش ) ہدئلاحترا

 ۰ رلیدلوا یساغا هشرمشلا ةداعلارادیرلترضح (اعایتغلادبع )

 ولا ماقموا هدنل نع ید ) اعانب دلالاصو ( ) اعا ندلالاصو ۱

 ۰ ید هدکلدشیا یرلدلوا تایحرب ردق هقو

 ۱ e د۱۲۹۳ و ( افا رهوج)هدنلاحتراهد۱۲۹۲ ( اغاهلط ) هدنرخاوا ۷

  هد۱۳۰۵( اغا مار ظفاح)هدنلاحت راهد۱۲۹۷(ظ!نیدلارون)هنسوا ( اغاناملس )

 . . یرلاغاشاب كنيراترضح ناشلا ةيلع ( ناطاسهت ) ولتمصعولتاود هدنررلاحرا

 همان همش

 E یرابرهش ناراریلس

 و هلفلوا ندنرظنٌطقَ كس ەنيي» نيد ساسا یلکشت كلل تلود

 نیم هدنماقم یجوبق می ( بجاح ) یک هبمالسا ةیضام لولم یتارضح ماظع
 . ولآ یک یسهظفام كنوباه ةمبسا قرهیمروس اطعا بقلر هنیزاتم لا كنلاحر

 قرهلوایزاتم كا كنرلن واه نیبام ناکرا یتسهدن یتیدلبقنیبعت هتمدخ رب لف رش

  تعرق ندنراتواه نوردنا ندیس وب هتشيا ردراشمروس هارا هدیضام نامز
 - رادقوح هتنودامو رادملسهنقوفامكا كناکدنب یرلفدروس رهظم دن رلهناهاشذهش
 لو حاتفم رو یشاب ی را یتمییماغا داو هنلیذو راداکر هننودو
 ا رو اطا ما ةد یا کک رک

 ترش ناخ دم عفلاوبا ناطاس یلکشت یسالاو ماقم قارادیلس

 نوناقکءدوراقوب قحا ردشمالوا دوشم یرللوا اهد بولیروک هدننویاه رصع

 . یرهلوا هدنرلن واه رضع یرلترضح لوا ناخ ناملس ناطاس تابیئرت هرزوا
 ۳ ندهعقر تاماقم ید :یسادخک یلرفسو رالکو یشابهطوا صاخ هحرلنامزوا

 ودام ینلادهک هنیزخ یئاپ هطوا صاخیرلهرکص قجنا ردهدکلروک یتیدلوا



 — ۷۷ تم

 (اغاناّع) هدنلاحرا هد ۱۰۰۶ ردشلوا (اغا قطصم یضام )د ۱۰۰۱ بولوآ

 هد ۱۰۱۲ و ) اغا قازرلادع ) هدعب ردشلوا توقف ادات هد ۱۰۱۱ بولوا

 هدنلاهفا هد ۹ ردشلوا ) اعا ینطضم یجاح) هد ۱ ۱۳ ( اعا ناحر )

 ( ۱عالیعامما یلهبطلم ) یساغا هدامسلاناب هدشوف هد ۱۰۳۱ ( اغاناملس )

 . ردشلوا

 ااو فک ید راس وندننلاغا N رکص ند راتو
 هد ۳۲ زدرلشللا ضش جد 4هحردرب یرلاعا هداعسلاراد توسهلوا :

 هدک دلتا هد ۱۰۳۳ بولوا هدامسلاراد یاغا رازکت ( اغا نطصفیجاح )
 هد ۱۰۵۰ ( اغا مهار ) هدنلاحرا هد ۱۰2۹ ردشاوا ( اغا سیردا )

 ( اغامهارب لالخ ) هد ۱۰۵۵ ( اغالع روتاب شاط ) هد ۱۰۵6 (!لننس )

 ) اغا ىح ( هم هدن وک جاقر ) E تحاتضم ( ) اعا قا ) هد ۱۰۷ ۱ 4

 ۴ ردرلشل وا ) اعا ھارا یلالح ۱ ا هد ۸ ) اعاد وسم ( هدعن 3

 ٩ اعامارم ) هد ۱ ( اغناملس ) هد ۱ ۱ ( اعا دج ) هد (

 (۱عایلصم ( هد ۱ Vf ) اعاد قالوص ( هد ۸ ( اعاروالد ( هد 19 ٠۰

 ۱ ۰ ۹۸ ( اعا فس وب ۱ هد ۱ cA )عا شانع) هدکدلرا لاح را هدا ۰۷۸ یدلوا 3

 ) اغادجاییادک ) هد ۱۱۰۱ (۱ع|قطصم ) هد ۹ ) اغایعرادهنززخ ) و

 ۰ ردا تافو هد ۲ تبواوا

 ( | قصسا ) هد ۱۰۰۵ ( اغا ردن ) هد ۱۱۰۳ ( اغا لیعاسا ) هدعب
 "ال وتق:هد ۱۱۱6 تولوا ( اغارذن ) هد۱۱۱۲ ( اعالع زسفارب ) هد ۰

 ربنع ) هد ۱۱۲۵ ( اغا نایلس نوزوا ) هد ۱۱۰ ( اغانجرلادبع ) هدشوف
 ۱۱۰۹ زدشلوا ( اغا ریشب یجاح ) هد ۱۱۲۹ ( اغاناجم ) هدپ ( اغادخ

 ۱۱3۸ ( اغا ربشب یبفجوا ) هد ۵-۱۱ (غا ریشب یککیا ) هدنناحترا هد |
 ناحرح) هد ۱۱۸۲ ( اغاریشب یحندرد ) هد ۱۱۷۱ ( اغادجا فوقووا )د

 ۱۱۹۳ ( اغاریشب یعقراص ) ءد ۱۱۸۷ ( انارهوح )دارا د ا ا (اا و
 ( اغالالب ( هد ۱۲۰۶ و ( اغاسیردا ( هد ۷ ) اغارهوحرا دهن رخ ۱ هد ا

 ( اغا لالب یلاشاب ل۔اخ ) هدنلاحرا هد ۱۲۱۳ ( اغا دلاخ ) هدشافو هد۱۲۰ |

 (اهادجربنع) هد ۲۲۷ ( اغایماق ) ) هد ۱۲۲۳ ( اغاناحی ) هدننافو هد ۲ ا

 نوزوا ) هد۲۶۱ هدنتفو ( اغارکیوا) هد ۲۳۹ ( اغایسع ظناح ) هد ۰
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 ۱ e ری رر ا ا
 (اغارفعح) هدنناف و هد۲٩٩ و (اغادواد)هدنلاحم راهد7٩ ۱و (اغادوم) ءدنحارخا

 هد :٩۷ بولوا ( اغا بومی ) هدننوف ءد۷۲ و ( افانسح ) هدنلاحم راه 6
 ۰ ردئلوا توق

 دلرلاغا یشاوط یخد ( اغانایلس ) ( اغادواد ) ( اغا یلع) ( اغامهاربا )
 دف هترازو همسر مدقا نیدلوا یساعا هداعسلا باب ندتنازعم

 ۰ ردراشتا

 (اغا رفضغ ) و ( اغا مهاربا ) و ( اغا دوم ) ءرکص نداعا بوی
 ۰ ردراشلیا زارحا یدنسم وب

 نکیآ ذوفیذ هد ۱۰۱۱ قرنلو هدټمدخوب بیرقههنسزونوا اغارفضع

 . ردشلوا توف قرهنلوابیدأت

 قحا بونلوا ثادحا هد ٩۹۰ یماقم ( ینااغا هفرشلا ةداسسلاراد )

 ( اغانسح ) (۱غانسح ) ( اغاد یجروک ) ندنجما یناوغا هداصسلاباپ

 . . لئاهرازو همسر ردق هن رحم رات ۱۰6۰ یخد ( اعانجرلادبع ) ( اعارفعح )

 . نکل ردشلوا ندارزو یخد ( اغانایلس جسم ) یشاب یجرالک ردراشاروم
 ینلاغعا ءداعسلاباب بویمهلب روک ی راندیا ردق عیفرت ندرلاغا ضاس یرلهرکص
 - رادش با باغ ینسهیخمرات ترنم با لاخ دا هنب ماتحت ینلاغا هداعسلاراد هک دتک

ka a 
a ۳-۹۹ ۳ اب ۹ 

 یفلاغا هش رشلا ةداعسلاراد

 . ثادحا ءدشوباه رصع یراترضح كلا ناخدارح ناطلس هد ۹٩۰ ماقموب

 9 هلا ہک تابهرب هلبسح ی راظن هنسهش رش فاقوإ نواه نيمرحو ردشفلوا

 یلشتفم نواه فاقواو یکلبحهبسام فاقواو ینایجزای هداعسلاراد

 ٩ یطباض یجنرب كنواه نیبام ندیسو پونلق جاردا هنتراظن ریز رات رومأم
 ۳ ( ولتباتع وللود ) تح قرملوا هدنرابتعا ترازو ینلاغا ءامسلارادو ردشلوا

 ۰ بولوا ( اغادم یشیح ) نالولاغا هعفدكلیا هدخراتوا رایدلوا زئاح ینناونع
 ۱ ید راشرومأمیک یتلاک و هشزخو كل رايرهش رادهنیزخ بقامتم یاقمو
 ۳ اا ( لبنس) هدم ( رورس ) دنا را ادم هد ۹۹۸ ردشفلوا ثادحا



 رم هد ۳ داو ) كىفراء) هد ۷۸و (یدتفا هللاربخ) هد Yey (یدنا ۵

e> 

 و ناسحا تراز هر ت قرهلوا (یدنفا ایرنا هد

 لاج) هددد و (اشاب لیعامسا) هد ٩۸ و (یدنفا روذ) هد۱ج هنت ":راظنهبط

(llهد رکسع بثاکمتراظن هد ۱۳ ردشل وار ظان(اشا بئاص) قاب رفهد ۳۰ ءو  

 . ردشوا tl) یرکشدجا) ) برح ناکراءهد ۱ (اهاب لح )هلک رو هراظت 2

 هدننافو(اشاب فک اع) هدنناف و (اشابیرون) | دتا یخدهنس هد رکسع را

 . ردشلوا سير (اشاب ار ۱

 كلان باب
 نا بش یرااغا هداعسلاراد لواذمش ردشلوا مقنم همش چ را

 ۰ ردرالوا روحاربم هئاات ةیعش رایراپ رهش را دیس :

 یوا مش

 یاوغا هفبرشلا ةداعسلاراد

 ضبا مادخ یتاءابضو تسارح نواه مرح هدنلکشت تیادب كنهبلع فود

 تفدخوب رلاغا یحنزو قآ ندیشاوط پولوا هدقفلوا هلاحا ًایواستم هدوسا
 قا ناخدارم ناطلس ینح ردهدکلروک هده راو بک یر ا ۱992 1

i ِتا یناونع « اشا « ¢ 7 وش ناح ر »هد رل واهدهع گن ا رنا  

 ناطاس متفلاوبا ترضح رصع هرکم (اهانیدلاباهش مداخ) رایدبا ہدتمدخوب
 ۰ ردراشلیاافا یتمدخ و حد (اشا , حسم) مداخ هدیناخدم ک 3

 هدننوناه دهع هلا راشم ناقاخ ادا ینلاغاویق یعپ « هیلملا ةداعسلاباپ»
 یارسییوساوقابشاب یجرالک نوع اهدامسلارادتاوغاو ردشل دال ۲

 « ینلافا ةداعسلابا ۶ بولیدا تادحا راماقم یک تلبحاصمو ا ٩
 مداخو دجا عیسم) هيلا راشم دن رومآمون ردشاوا تیرومأمرب هدنقوفام كرائوب 3

 یراةدلوالئان هنرازو ةترنداروو یرلقدنلوا نیبعترلاشا(نانسو بوته« ولع
 هدننافو هد ٩۱۲ بونلوا نیست هتمدخ و ( اغا ناملس ) ارخوم رویلوا مهفنم 3

 ردشلوا یساغاوق ( اغازوربف ) تاربابحاص هدنلاح را بولوا ( اغانیسح )

 ردشلوا ( اغا ورسخ ) هدب پولوا ( اغا نسح ) هشرب هللا لاح را هد ۹9۸

2۶ CT و و و و OOO OO 
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 ف هد ا ترک میا e قلا دا قلارارب یراوآ

 ۱ :) هدنا زع هد ۷ "یدلوا ندرودصو بیطرس ( یدنفا دم ) یلومناتسا

Eدجع) یشادنرق هنرب یدادادعاقت هد 24 بقا ( تانک ىف قط  

 . فراع ) هللزع هد ۷ ۱ یدلوا بطرس ( یدنفا قطصم یلج ) ییدتهم ۱

 25 2 (یدقا فراع ) اتا بولوا ( یدتفا نما دم ) هدنلاحمرا هدا ۱۸۲ یلوا .

 یدلیا لاحم را ہد ۱۹۷ یدلوا یشایکح هب (یدققا فراع ) هلئزع و

 ِ ی یدننآنسح هداز هلروک ) هللزع هد ۲۰۰ ( یدنفا هلاریخ ظفاح) ۰.
 . ۲۱۸ بولوا ( یدنفا نام ) هللزع هد ۲۱۱ یدلوا ( یدنفا دم قداص )

 Va بواوا ( یدتفا دج لاج هداز یز ( د ۵ (یدنفا ماص) ۰۲ 1

 ی بولیهالزع ءد٩۱۱۳ یداواندزودصو بیطرس (یدتفا

 . . . یدرک اش یدنک بولوا مالسالاعش هد ۱۱۵۹ یداوا یشابیکح ( یدنتا نم
 e 6 یه دجا یاب میم ) دعب بولو! اب اإ رس ( یدنفا دعس دج ) یداو

 . یوسوم هد ۸ و ۲۷۱ ردلوا ىش ها ح

 < } یدنقا عقر دچ ( ءداز تتاک هللزع «دهام لا شب بولوا ) یدنفا دج

 .E : ۰ . یدلوا ( یدنفازبزعلادبع ) هداز یحص هللزع هد ۸٩ بولوا ابطارس

 یحعوط) هد ۲۳۲۳ یدلوا ( یدنقا تعم یدنقح یدنفا هللاربح )هللزع هد

  (یدتفآ دونسم ) لغوایدنفانامن هد ۲۳۳ یدلوا ( یدتآ رداقلادعع هداز

  هداز یلکردن )۲ بولوا (یدنفا تڪ ) هش هللزع هد ۲۳۱ بولوا

 .. یدلوا اب اطا نجر ( یدتقا تعع ) lÊ .د ۳۷ بولوا ( یدنفا دعس

 e یرد-هناجحارح ء د۲۵۳ بولوا (یدنفاق ادبع) یشادترق هدنافو هد ۳

 هد ۲۱۱ یدلیا رارکت (یدنفا قلا دبع)هللعءد ۲۵ +قرملوا (یدتقابحندج ا)

 . هتسوا بول وا(یدنفا قلا دبع) اتهدنل زع هد ۲۹2 بولوا(یدنفا لیعایسایربمزا)
 . بولوا ( یدننا دخ زق ) هرکص یدلوا ابا رس ( یدنقا ماص ) هدنرخا

 2 . ردشلتا لاصفا

 r رس بولوا ثادحا تراظنرب هلدناونع یتراظن هبط هد ۹

 ۷ هرکم ۰۰ حا رضح هتسار تالا نواه یآرس دنس
 ۱۲۵۳ ید یاد هی بوللواثادحا ینهرناد هک رب هکر

 : ۱ ۰ رد ریدتبا لکشت
 ۱ یدنفا زول وبات هد۲۹۳ هدنلزعو اشا وقرام يببطرسنوب اهیارس هد



 — ۷۲۷ سس

 هلا همش

 رایشابیکح هصاخ ءابظا رس
 یخ دصقم یرثکت كنابطا ناذلوب یتعع مداخ كذرل هقداص ةعبت موج

 ٭ هنردا . کصاخ . هبنایلس ۰ عاف یارضح هفلاس ماظع نیطالس هلدصح ۔

 ةفاک ندبسو ردرلشمروتک هدوحو رابطراد هلا اشنا یع رلافش راد اسییغم

 انشا هبط نف ءدلئاوا ردشلو دوحو یماقم تبابطرس قرماوا عج هنابطا

 دارم ناطلس كردا دورو ه.هبناذع كلام ابطا ندکنرفو محو برع قرلوا

 یدنهم هرکصندنو ردشلوا بیطرس ( یعش یانس ) هدنرصع یا ناخ

 بحاصم ترازو .ةوالعو یشاببکح هلنرهش باستک ا ( یلج بوی ]
 (یلح دع نیدلایحم ) یلدزاهرکص یدلیالاحرا هد ۸۸۸ ردشلوا یهاشداب

 هدننافو.د8 ۱۳ ( میکح یجاح ) هدنلاحنرا هد ٩۱۰ بواوا یهاشداب بییطرس
 ردشلوا ( یلح دم یزیربت ) هدنلاحراهد۲۰٩ و ( یدنفادجم هداژ یئوسیق)
 فلخ هلکن و ( یدنفانانس ) ردشلدابصن هعفد چوارلر د « یلحیخا » اکو

 (یلحدج)بودالاح را هد ٩۵۱ یدنفانانسوهد ۰ یلحیخایدل وا فلس و

 ردشلوا ابطارس ) یدنفا دوج هداز یلوسیف ( هدنافو هد ٩۷۰ شوا

 ردشلتنا تافو هد ٩۸۲ بولوا ( یلح دمج ندلاسمث ) هدشنافو هد ۷٩
 هد ٩۲۰ بولوا ايطار هددم تدمیخد هلقایشاب یجوبق ( یدنفا دجگهدازکب )ا

 هل. ها یلوطانا هعفد كليا ( یدنفایسوم ) یلغوا عاهش مکح هدک ددیا دعاقت

 هدنلاحم راد ۸ بول وا ) یلحریما )هدنل عهد ۱۰۳۱ ردشلوا یشابیکح

 یسع لزقاسو دح هداز لاج ) هد ۱۰۵6 تولوا ( یدنفا نیدلعلا نز) ۱

 نادمهدنوف هد ۹ (یدنفایسع) رایدلوا ابطا رس همفد ردرد (یدنفا

 ) یدننالاص یلح ( هننرت یدلوا توف هدوا هد ۶ بولاق ههداز لاج

 یدتهم هداز ینا هنر یدلوا توف هد ۱۰۸۰ نکیا ندرودص بولوا

 هدنل عهد ° یدل وا ندرودص هرکصو یشابیکح ) یدنفایحف ینطصم)

 هدنل زعءد ۱۱۰۵ یدلوا یٹایمکح ق رەلوا ندرودص ( یدنفانسح ) یلجلاھ*

 ) یدنفا حوت ) یسیدتهم ثكت رف هد ۹ بواوا ( يدنا دو ( ندرس ر لم

٦ 

 چی ا ی همه ۳ ر پ

 ود جا ون هوس هنر و می یک

IIیک ی کا ی ام هد  



 # ۲۰ تب
 ۱ ( یددنانسح ) ینا ماما هنلزع هد رفص ۲۱۷۰ ردشلوا یاظلس لوا مأما ید ۱

 هدنلاوش۷۲ ردشلدبانییعت (یدنفادعیجاح) نان هلالزعهدنرفص ۱۷۱ شلوا

 ردشلدا بصن لوا ( یدنفا نیما دج ) هدازشواچ ینا ماما بودا لاصفنآ

 (یدنفادیعسدج ) یا ماما بولیدالزع ۱۱۹۳ زارحالادعب یتسهاپ ترادص

 نیت (یدنفادج شیورد ) ین ماما هدنلاحرا هدننابهش ۱۱۹۵ و شلوا لواماما

 یعرق)نالوای مامابولوا لصفنم نکیندرودص هدنخم رات ۱۲۲۳ ردشلسا

 (یدنفایروند) یی لزع هد ۲۳۲ ردشادانیبءت (یدنفالماک دجا

 شلوا لوا ( یدتفا مر ؟لادبع Fk و هد ۱۳۲۲۷ بولوا لوا ماما

 یناطلس لوا ماما ( یدننا فور نماد )یل ەس ور هدنلاحش را هدنناضمر ۱

 ( یدنفا فراع دم ) هداز یسیربق یناماما هدنلاحم را هدنبحر ۱۲۳۰ ردشلوا
 ۰ ردشلدیا لزع هدنم رک ۱۳۶۵ یدلوا ندرودص تولوا لوا ماما

 نکیا ندرودص بول وا ) یدنفا نیداملا نیز ر ( ییات ماما هدم

 - یجەديصق یا ماماو شلاق هدنکللعم كشارضح ناک دازهش هللرع هد ۳

 لیکب رلکب ی سوا هللزع هد ۹ ردشلدا نیست ( یدنفا یرو ینطصم ( هداّ

 ۱۲۵ یدلوا ندرودص هدهلبلق تدم بواوا لوا ماما ( یدنفاتزع دج )

 لوا ماما ( یدنفا تزع ییطصم ) یوا ینا ماما هدنلاحشرا هدنبسهدهقلایذ

 دم ظفاح ) هداز یحوفا ینا ماما هلالزع هدنلوالا یذاج ۱۲۹۹ یدلوا

 یسفوص رابحد را ةدنل نع هدنرخاوا ۱۲۷۷ ردشلوا لوا ماما ( یدنفایرکش

 یدنفااضر ظفاح یسات هدنلاصفتا هد ۱۳۸۳ بولوا(یدنفا یربخ)یداماد

 توعهکلینا یدنفااضر قرهنلوافلخ یاس هد ۱۲۸۹ [۱] شلوا یرلترضح
 ۱ ر زا هدنل عهد ۳ ردٌشلدیا بص یناطلس لوا ماما یدنفااضراينا ەد ۹ ۱ بودیا

 یامای؛اج یل هلال .دخنابعش ۱۲۹۳ قردلوا(یدنفااض ریل )ییطخدبش وشت تدم

 دم ظفاح نالوا ینا ماما هنیرارب هدنلاحرا هدنناضهر ۱۳۱۰, (یدنفافسو)
 ۰ ردٌشلوایراب ر بش تروح لوا ماما یرلت رضح یدنفادشار

  هلنیسح یفابوخ كنسادص بولوا لئوسهرک یدنفا اضردحم ظفاح [۱]

 کیا هدم! و یها دان ا ماما قرلوا نواه لو یآرق توال هدهبف وصایا

 نارحا یل: مور ترادص دعو د ییا لزعلادمب قرهلوا یقاطاس لوا ماما دیو د

 ۱ ۰ ردالاسس ر نالا ردرلشلوا نارماک هلا
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 ناخ دارم ناطاسو ) رداقلادىع ) هن رلترضح یا ناخ ملس ناطلس "

 كارکسهضاقادتنا ندا رلیدلواماما رلیدنفا ( مرکاادبع ) هشراترضح ثلاث

 ۱ ۰ ردشلربو هبیدنفا ( مرکلادبع )وب یبهاپ
 رداقلادع ) هرکصو ( یدنفا ماسح ) هنىراترضح ثلا ناخدع ناظلس

 ینطصم یلەتشپ روخ ) یخد یرلترضح ناخ دجا ناطلس ردشلوا ( یدنفا
 رب هدننافو ۱۰۲۵ ردشلوا ندرودص هدو رایدروس بصن ماما یب ( یدنفا 3

 هدعب رد شابا لاح را هدنلاس ۱۰2۶ بواوا ( یدنفادجالوا )نالوایمام] دهم

 یدنفافسون هنن ٠۰ یدنفا نیسحهدازیماش هو یدنفا فسو یاش

 هدنن وف هدندمزا یدلوا هللایسهداب كلركسعضاقو یللس یارضح ناک دازبش ۱

 نداولهدنافو هد ۱۰۹۹ ردشلوایشاب لوطانا بولوا ( یدنفا نیسح ) هنن

 هدقدلوا یرکسضاف یوطاا هد ۱۰۷۳ تولوا ( یدنفادجم یلیئومطسق (

 ثادخا كليا ماما هدننامز كنوب هتشیاردشملوا ( یدنفاےهاربا ) یلهنرداهرب
 لوبناتسا ( یدنفاهتلادبع ) هداز یجهتسارک ینا ماما هال نع هد ۱۰۹۷ ردشلدا

 . ردشلوا لوا ماما هلی

 ماما بولیروتک ندشماح هدازهش ( یدنفادم رکش ) هدنرخ ۹

 هد ۱۱۰۱ ( یدنفایلع ) یلهردا ین ماما دا لاح را هددمزا یدلوا یئاطلس

 یدل وا لواماما هلیسهناب لوماتسا ( یدنفالع لقشدال ( ینا ماما قیاس هدنل نع

  لوپتاتسا تواوا ( یدنفانسح ) ییطخ هسفوصایا ینکی هدننافو هد ۳
 لوپش وط یبطخ یاح هقتع هدلا و هدنا عهد )0 ردشلرو ىس هاب 3

 هبناملس هلع هد ۱۱۱۵ تولوا ىس یوطاتا هدو ردشلوا ) یدنفا اص )

 یبطخ دیزباب هدنلنع هد ۱۱۲۲ ردشملوا لوا ماما ( یدنفادم یجاح ) یبطخ

 ۱۱۲۹ ردشلوا یناطلس لوا ماما ہیکل عم ناکدازهش ( یدنفادجت هدازبع)
 یناطلس لوا ماما ( یدنفانجرلادیع هداز رع ۱یماما یماج هدازهش هدنلع هد ق

 ماما ( یدنفابحاص دع ) یا ماما هنر ردشمللا لاصفا هد ۱۱2۳ ردشلوا

 ینطصم ( هداژ یخاصمراص ینا ماما هلعلوا مالسالا مش هد ۱ ۱9۸ ردشلوالوا

 ( یدنفانیسح ) یلریمزا ینا ماماهدنلام را هد ۱۱۸۱ تولوالوا ماما ( یدنفا

 ) یدنفادع اح ( ىلةہنوق یان ماما هدنلوالاعسر ۱ ۱۳۹۸ ردشلوا لوا ماما

e 3بحاس ناعع غوا كندنفا بحاص هلل نعهدنم رحم ۱۱3۹ بواوا لوا ماما  
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 ٠ ناسحا ةيمض یغد هیمالسا تعش قربلوا هعفد كليا بونلوا ربرقتو
 وا نیتسایرلاعماح هکر دشروس

 a عا) یرللع كن راترضح لوا ناخ دچا ناطلس

 لبقم هانلاقوف ید ) یدنفا رع ( یلعم كرضح ىا ناخ نامع ناطلسو

 ۱ ۰ رایدا هحو رهظعو

IE A Eيت  
 یدنفا هللا ضف ) یداماد یناو یلعم یراترضح یا ناخ یقطصم ناطلس و

 ییا ینعی نیتسابرلاعماح یخد یدنفا هنلاضیف ردراشملوا الع محرم هدنرلنامز
 یلع* یتارضح ناکهدازبش ( یدنفا هاربا ) یلغوا یدلوا مالسالا جش هعفد
 . تابتر هنمدافحاو دالواو یسباپ تشم میدننا هلا عف یلغوا و بولوا

 . ردقه هلک هنرلترضح ین" ناخ دوج ناطاسندننارضح هضامنیطالس
 هبلا راشم ناطلس بویلروک هبحم را تحارص راد هنکو دا رام یرعم

 هدننوباه رصع ( یدنفا مار ینطصم ) یرللعم طخ نسح گان رلترضح ۱

 ٠ ردشلوا ندرودص

 ظفاحیرهش)و (رعیلرهشقا)یرلل كنب راترضح ناخ دیحادع ناطلس
 یخدهننارضح یرلهدازبش رلیدا مرتع هافلاقوف هدهسیاسردمرلیدنفا (نیما

 . ردشلوا اعم یدنفا یصولخ رع یلدناهثمک

 . رلیدلوا نیتسايرلاعماح هللا ناسحا یتحشم تمدخ هدنراتزاجا بولوا

 هيلا ةبعش
 رایتاطاس ماما ۱
 هک هتف نوسروط ط ندا تئارق یتطاس ةبطخ ادشا هددلع تاود

 یاماكنیبلح ناملس یرامودحم و كن رلترضح لواناخ دزاب ناطلس ردشل وا

 ینا ناخ دیزباب ناطلس یدیا ( يلچنایلس ) یلهسورب یمانفیرش دولوم
 ۰ یدلا ( یدنفاندلاردب ) و ( یدنفالع ) یرلماما كنراترضح

 > ر٤ ی اطنا ) و ( شانکب ) یخدنبراترضح لوا ناخ نایلس ناطلس
 ۶ ردراشلوا ماما رلی دنفا

۱: ۱۳9۳ N E ی OT SR CG 
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 ن با
 هينا هبمش « یناطاس نيلعم لوا يعش روایدنا ءانا هشرزوا هبعش چوا

 ۰ رددصاخ ناسطرس هل ةد یافاخ ها

 نیلعم
 دددتم هدن لکل هدازهش نهیلاعو هلآ مولع اینک | یئارضح ماظع نیطالس
 همالع نانلوب هدتمدخ وب هدنرلتنطاس ماکنهقحا بودا لصح ندولیدنفا

 ناطلسیلح ردءقاو یراقدروس زابتما هم ضوب "امام همیلعت قح هلضاف و

 ناخدناطاس حش اوبا بول وا ( فو ص دنزاب )یرلا یراترضح ناخدج

 ندهرک اذمو لیصح ةياعر هنش رش ثیدح « ملااوبلطا »سیا یژلترضح
 (:سایا النم ) هلفلوا شلوآ همالعرب یخد یرلناععنک ود تاذ قرهلوا یلاخت
 النم دج هداز بطخ « قطصم نیدلامصم ءداژ هحاوخ « یاروک التم )

 -یدبا راشانوا فرشم هلی رایلعت تمدخ هدناسا یک ( رداقلادبع ۰ نیدلاجارس

 هللادیع « مساق بیطح ) یرللطم كنراترضح یا ناخ دیزناب ناطاس
 هم هدنرلز وناه نامز هل فلوا ) هللادج 3 ( یل ليد نسجنو ( یدتفا

 شاظ * یدنفا یهلح ) یرال م كن زلترضح زوای ےاس ناطاس رایدبا رطاظا
 . ناهلس ناطلس رایدنا مارتحا رهظع بزلوا ( یدنفا یتطصم نیدلآ صم لیرپوک

 "هلماعم قثاف هرلهالسالازیش هد ( یدنفا نردلاریخ ) یرالعم یراترضح ناخ

 ۱ . «یدنفارفمح ) یرالع كن راترضح ینا ملس ناطلس ردراشفلوب هدبمارتحا

 CEC ی ) هدنراش رشت یتنطلس هلبا لاح را هدنرکلهدازهش (یلح یملح

 ۰ یدیشلوا ناص هلس اغ رشت كا هحاوح هل وب یرالعم

 سو ( یدنفا مهار ) یرلذعم كنب راترضح ثلا ناخ دارم ناطلس
ِ 3 

 ی هداز نایسح هلا تمدخو بو مەش هن ران واه

 ٠ ردشأوا بصن

 ندنکل سااط ( یدنفایاو ) یرالعم ك نىراترضح ثلا ناخدجم ناطلس
 اقا هدیلعتءاقم (یدنفانیدلادعس) هلکناتافو لوا زا ندنرافرشت هتطاس

 ر



 9 ۷۱ تس
 هک ناخ دیحادبع ناطلس ترضح-نللملا ماما نیدحولا ةفيلخ ل

 اشاب مهدا دوج ۱ اشاب بلاغ ىلع

 اشا یماهلا ےھاربا اشا نیدلالداح دوم

 ۱ اشا بیج كىدماح

 [۲] یراترضح اشا دع . [۱] یرلترضح اشا دوم
 اشاپ مهار اغا یرون د

 [r یرلترضح اشاپ دن رف

 46 ناخ زیزملادبع ناطلس ترضح نیملسلاماما نینمّولاریما
 [۵] اشا دلاخ [1]  اشادجا
 1 [۲] اشادچ

 [1] اشاپ نیدلارو یهاشنهش ترضح داماد

 [۷] اشا نیدلالاک » « «

 یدیشلاق مت هدنلاحترا_ردیم ودخم كناشاب تفر لیلخ اثاب دو [1]
 ترازو هدنسهرغ یرخالاغنسر ۱۲۹۶ قردلوا لثا هتیرهص فرش م

 ۰ ردشلروم ناسحا

 ندانرق هدیناخ زیزلادبع ناطلس رصع ردلصالایکرح اثاپ دم [۲]

 ناشیذ هاشداو هنسهبئر قیرف هرکص ندنوامه سولج یدشلوا برحروایو

 ۰ ردیرحروابرس موبلا بولوا لئا هنت رهص فرش یرلترضح

 یارو هدقدلوا یزایرهش داماد ردمودنع یدنفا تزع اثاب دیرف [۳]
 ۰ ردشلروم ناسحا ترازوژتئر هدندردیلوالاعسر ۳۰۹ ردشل وااضعا هتلود

[é4]رز یلاع نو. مسلم وق یرکسع شیتهو ندنآر بشم اشاب دجا  

 ۰ رد و دج كموحم(اشاب قحلم ءایسا )ندا لاح را نکیآیسیناث

 3 دیس ات مودع كي اشا شیوردمهاربا ان اشا اخ [6]

 تن رلترضح اشاپ یروننایع یزاغ یریشمنوباه نیبام اشانیدلارون ]٩[
 ۱ ۰ ردیهودحم لوس

 ردرابناث مودع كن راترضح هیلاراشم یزاغ [۷]
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 4 عیار ناخدج ناطاس ترضح نیلسلامعش نیدحولاتث ڑف :
 اشا نسح یلهرو» اشاب ییطصم بحاصم
 اشاب میهاربا یت رط اشا ناثع كچ وک
 اشا فس ون لاب وط

e4 ین ناخ قطصم ناطلس ترضح نیدحول فک لینهولاةلبق  
 اشاب ىلع ىللرو> اشاب نان هداز لیریوک "

 اشا نام هکرس اشاب ىلع هداز لوتقم
 اها نطصم هجوق اشا مهاربا راد
 اشا هتلادبع لصحم اشا بجر دوو ات را
 هاب رکب ربا ی همالع اعا دمج ازم

 4 دل ناخ دجا ناطلس ترضح نیلسلا ذالم نیدحولا ذاعم ل#
 اشا ىلع ىلرېشون اشاب ىلع لیوک رازاب
 اشاب ینطصم یراص اشاب دج مک
 اشاب دجا ظفاح اشاب دج یلومناتسا
 اشا نایلس هدازلعق اشاب دم هداز نسحم

 اشا ینطصم كنيس اش بوق
 اشاپلع هدازاشاب یدبع اشاب ميهاربا ییرپشوت
 اشاب دج لش اشاب دمت بعار
 اغا دج یرکناهح اشاب دجا بتار
 ٠ اشا دج كلم اشاب نامعن

 كلا ناخ یتطصم ناطلس ترضح نیدحولاریمآ نیلاملاةفیلح
 اشابینطصم ناشی رپ اا ق ا
 اشا دجا هداز اشاپ نایلس

 هک لوا ناخ دی ادبع ناطلس ترضح نیقلاماما نینمولایلو »
 ۳ اشاب ندلاءالع اشا نیسح كچ و

e lS اشاپ تمفرلیلخدج 



 و ها
 E ىا ناطاس E نلسلا 1 نا 1 و

 اشایدجم هل. اعاد لیوط یللقوص
 اشاب دو لاز اشا نسح یاب یجرتاچ
 2 اه ٠ اشدچا نودرف
 a ES اشاپشواس

 ۳ 24 كاث ناخ دار ناطلس ترضح نیلسملارهظحم ندلانیعم #
 ۲ افادجا روخاویم اشاپ مهاربا یلهنسوب
 اشایرقمح اشاپ للخ ییهتسو

 اشاپ دجا رادقوح

 4 كلاث ناخ دج ناطلس ترضح نداملا ةف ندلا ربهظ #

 اشاپ یطصم روحاربم اشایدواد هرق

 هک لوا ناخ دجا ناطاس رضح ندحولاكلم نللاربما ل
 پد رادملس شاپ وصن یلهنلنوک
 اشاب مار اشا ینطصم هرق

 اشا یموم اشا رفمح
 اشا نسح اشاب دجا ظفاح

 اشا.دجا رادیلس اشا یطصم هداز دالوباح
 اشاب نامنک هحوق اشاب قطصم شاقن

 او یصکنزوق اا نطصم اغا
 اشاب فسوب ار

 4 عبار ناخ دارم ناطلس ترضج نیلسلا دهاع نیدلارصا وف

 اشأب نیسخمزاا اغایدجا كلم
 ۱ اشاپےھاربا كلم

 4ک ناخ مهاربا ناطلس ترضح نیقتلا ماما نيلسملا ةفلخ لي

 اشاپ ناعنکیراص اشاپدجا هرابرازه

 اشا دجا هزابا اشاب قطصم ربشیا
 اشاپ لیعاسا یلراتسوم اتا دجم هدارشواچ

  Shak akî a oS aA e E AR ASSرس ۱1
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 سگ لد ی ۱

 ماع س رااح ہد مسا سوا ماخ و دسر هو طق وب مات

۹ 

 و

 راو ی کرو ا نہا ناک ا ہل کرارا رابص تار
 ر دقج ہناوا نا لوا تاب چرا هداد وار ر اوا کای ا ا

  Soلوا باب €

  ( 3ماظع راهصا (

  0لوا ناخ دیزباب ناطلس ترضح نینمژلا ماماو نیلسلا رف لي 6
 ینیسح "یلعدیسلان یراخدجم ندلاسمش هینعا ناطلس ریما

 6 لواناخدجم ناطاس یلح ترضح نیقنلا سمش نیدحولاردب

 كب مساق هداژ رایدنفسا اشا هحارق

 اشا ےھارا نبا یلح دوج

 46 ینا ناخ دارم ناطاس ترضح نقلا ماما نینملا ریما #۵
 كيد ینامارقنب كبمهارا كيمساق هداز رایدنفسا
 اشاب دج سونعز كب دم نب كيیسع
 ینا ناخد عفلاوبا ناطاس ترضح نیلسلاریما نینمولاسش $

 نسح نوزوان اشاد یروعوا

 6 یا ناخ دزماب ناطلس ترضح نینمؤملا یو نیلسلا رون #
 اشاب یاب يلهیلاطنا اشا دمت یلروغ ءوا نی كيدجاهد و

 اشات نانس اشا دواد ناد قبق

 اشایدوادظعاردصنب اشاب ینطصم اشا ۳ ءدا زن ود

 ¥ لواناخ ملسناطلس ترضح نیقلها “لبق نیدح ولا ةفیلخ #
 اشا دجا هرق اشاب مهارناكنرف

 اشا نطل اشا ردنکسانم اشا ینطصم
 1 لوا ناخ نابلس ناطلس ترضح ندخ ولا ربما نیما نيع 7

 اشا مسر

PE TETANY TT N N 
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 ر رابک هلا ( كم دوعسه دت ) ندنرلت واهم یتا

 ( یدنفایماسمهاربا ( 6 مود كم وح یدنفادلاخ ۰ رد رله ودحم ( كم

 دعس ( هداز یک اوک ندرودض یرلهدلاو ثامسلا راشء ردقو ییاقعا بولوا

 ردسهریشمه هلونكن ( اشا هّلاءاطع ) یسلاو دادنپو یسهعرک ( یدنفا
 قردلوا ندالع هکرددالوا اشا تسو ییروک ۰ ( هداز اشاپ فسو )

 هکر د( كیمشاه نطصم ) هدر ردشلوا یالوا رودصو مالسالاجش ندرلنوب
 هدننب روم أه هبلدع اشاب فسوب هحوقنن كب دو نب كرات دجانب

 اشم یاشان یدلوا ىا لیاخزارز یساضعا یسهرباد دکلم تلود یارود

 7 ولاحرو العیخد مقر ندندالوا كب (اغا ) ناملس یشادنرق كهللا
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 هنبراغواو یدنفالع ندلوا ناخ دو ناطلس لاجر  (هداز یکدی) .
 ۱ ۰ یدعا دادتما قوح یدند

 دج هکردیدال وا ) یدنفایراس دعسا دج) طاطح ) هداژ یراس

 یراسی نم یدنفا نطصم ت نع نبیدنفا هتلاءاطع در دنابحرب مولا یدنق هّلاءاطع
 ۰ ردهدلاحر يدنم بولوایسالنم هسجخ دالبو سردم یدنفادم دمسا

 یش هبفوصایا ندا ناخ دجا ناطلس رصع یالع . ( هداز ییسی) "

 روللوا هبعشییاندرلیدنفا(یلعوبغار) هدو هکر ددال وا (یدنفا نطصمینیسپ)
 یدنفا یلع دمج نب یدنفا تبا دم ندرلنوم روئلوا قالطا هنموع هد هسیا

 ۰ ردیسهباب هکم یدنفا ینطصم ینیسبنب یدنفا ناتعن یدنفا باهولا دبع نب
 رددالوا كناکی دج ندنسالع ینا ناخ دارم ناطلس ( هداز ناکی )

 ۰ ردراشلوا ندالع

 هّلادبع یلرهشیکبیمانالایتفم ثلاث ناخدجا ناطلس ( هداز یلرہشکی )

 یرهشیکی ) ردشمامک یرصع مراي یراضف قحا یدند هنبرالغوا یدنفا
 ۰ ردراشلوا ندالعو ارزوهکرددافحاو یرالغوا (اشاب لیعاسا

 هندالوا غافسو یسادنک یسدلاو ملسناطاس ( هداز اافسوب )
 . رلیدنا ندلاحروالع رولک هبعشرب یخدند ( اغارع ) یشادنرقكنوب هکروند

 ردشم ددال یک رلیدتفا ) فسوو دعس دجا) ) هداز فسو )

 (یدنفافسوت بورضم ) هسقو ردسهداز ) یدنفافسویدیص) رانو قحنا ۱

 ندرلنو هددهملا بیرقو یرلمما ردق رصعرب ردشمام هر دسکردیع دالوا

 ۰ ردشلروک النم
 ند( یدنفا فسو یروق ) ندالع یلوص هحهرق ( هداز فسو مر

 یودنع كنا و ( یدنفا دجا ) ندنراولدبا هکم یودنع هکر دهماع رب رولک
 لاوما ءرادا ساو عرش ماکح باتا سلع و تاققدت سلع ندرودص

 . جش یودع كيلاراشم و ( یدنفا دلاخ دجا دیسلا ) موحرم یسیر ماتا
 ندنرلولهماب لوبناتسا بولوا یرلترضح ( یدنفا نیدلا لاج دم ) مالسالا

 .ودخم ( كیراتع دجا ) ندنسافلخ نوباه ناوبد *یدمآ و ( كب لاک دوم )
 ازح زی ةمحو ندرودص یمودخم رکید كنندنفا دلاخ هیلاراشم ۰ ردیرلم
  FO rE Sakیو هی نی اتم  ESASی دلم یاب  alêسرا تب DE هکلم تلود یاروش بولوا ( كب تأثن ناعصم ) ندنساضعا یسرناد
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 ا —
 ی وا ا < ونده(اشا:نالسرا) یلغوااشابنالبق (  ەدازى و ۱
 ٠  رددالوا یدنفا فصاو باتکلا سر ( هداز فصاو )
 ظعاوروبشم ندا ناخ دزباب ناطاس یالع  ؛( هداز برع ظعاو )

 ۰ ردراشلوا روهشم ردق رصعمرا هکرد رامودخم و(یدنفا دجم)
 هندالوایدنفا دج یئاو یعش عبار ناخ دمج ناطلس .( «داز تاو )

E 

 . یدلوا یسهلالس هقشب ندندیفح قحنا یدلوا مالسالا جش هکر ددنفا

 ا نیما لغوا یدنفا ندلاىلو مالسالا 3 ( هداز ندلایلو (

 . یدلوا توف ًامقع یدنید

 هدشاسرصع هکردندالوا یدنفا یداهلادبع یلهسورب ) هداز یداه ]

 ۰ ردرلشلوا ندلاوم

 . ردهناحرب شا ماود ردق رصع مراپ هدوب ( هداز مشاه )

 شلناماود رذق رصعر هکر دهدافحا یدنفا ته مش ( هداز ته )

 ۰ ردشلوا یالوا ندنرلعشراطقو ندالعو
 هکر دیدالوا اقا فسو یسیا دنهو یعقلعای ( هداز یدنه )

 . دعسا یلغوا یدنفا هّلادبع فاصو مالسالا مش ( هداز فاصو )

 ۰ یدلواندالعیدافحاو مظعاردص لغوا رونید یخد (رهداز یجقلعإ)
 رلیدنفا دیس و میهاربا هکرد هل ع رب ندالع ( هداز ىج زای )

 رلهداز یحزاب ید هنندالوا ( یدنفا دم یلکرود یحزاب ) رلردندلاوم

 ۰ ردلعوا كوب اشا فراع ریزو هکر وند

 1 هاب ىزا ندنسارزو ینا ناخ دزناب ناطلس ) هداز اشا يحم )
 هنراتلوت یرارکص ردرلشلوا ندایا ردق رصع رب هدلئا وا کرد هنندالوا

 : ۰ نلردف رصتم

 ءیدق يحمودخم یدننالاسبرع یشابیکح ( هداز برع يح )
 اھا دی سم ی

 هللا یلهدازو یدالوا یدنفا ح ون یشابیک>هرکص توند (هداز یثابیکح)

 . یرافرش ردراو یالوا ندیلاومو رودص ردشغد هداز يح برع هرانوب

 هر ضاح زصم یسهلاع ( هداز يح ) ندرلهدازناتسب یدلوا دتم ردق رصعرب

 ۳ ردشلیا ماود ردق

En 
E 



 س
 ندلاحروندارزو هکردىدالوایدنفا بیج جش یءروم ( هزاز

 نسح هداز اشا یاس ردراو راکب ( بلاغو یاسوقابو ملحو نسح)هکرایدا

 میفرت هدایز ندنراشادنرق رلکب یاسو بلاغ هداز اشا یعصو قابو ملحو
 ۱ ۰ رایدلیا ردق

 یدنفانسح یعخرت ندنلاحر ناخ مهاربا ناطلس .( هداز یجک یا )7

 ۰ ردراشلنا ماود ردق هنس EE ىدا راشلوا ندالع هکرددالوا

 سنوت)ندنوب هکرددالوا اشا دج یلاوب یحناشن . ( هداز یجاشن )
 ۰ یدبا لعلاتیب یادناخ زددلثا بعشت رلهداز

 دال وا اشا حوصت مظعاردص یداماد فرش ربم (  هداز اشا حوصن (

 ۰ ردشلیا دادتما ردق هرضاح رصع هکرد

 - ردهلاعرب ندنخماشم هسورب . ( هداز حوصن )

 ندنحاشم ثلاث ناخدجا ناطلسو ندنلاحر هبلولخ ( هداز جوسن )

 تسو یسکم یجوصن هدرادکسا هک رد رلیهش یدالوا (یدنفا دج یحوصت)

 یحوصن ندالع هملک ندننانا دالوا هدر ردندرلنو ( یدنفانیدلامارک ) نیشن

 ( یدنفا ردیحلع)یسب رفراعمسلحم ندرودص یر ندرلنو هکردراو راهداز

 ۰ ردراترصح

 نالواتاداس رظا هدننامز ناخ دزباب مردلی ناطلس . ( هداز عاطن ) .
 . ردیدالوا ك( عاطن دیس)

 دوس ) هنلغوا رکرددافحا یدتفا نامعن یٹابیکح (هداز نام ) ۱

 یدنا ندران و یدنفا یظفح ندرودص ردشعد یخد ( رلهداز یدنفا

 یدنفانجرلادبع یلهرقنا ندنسالع عبار ناخ دع ناطلس ( هداز سفت ) .

 ۰ رددها هظفاغ یرلترهش یدالوا ردق رصعرب هکرددالوا
 ( ىلع شاقن ) دالوا روبشم هدننامز یرلترضح عاف ( هداز شاق )

 : رددالوا ۳

a Diha mf 
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 نیدلا هایض ) ىلغوا ح وصن ثلاث ناخ دج ناطلس اعم ( هداز یلاون) ۰

 ۰ ردشلنا ماود ردق رصع .مداپ کرد دالوا ) یدنفا لاو

 ( یدنفا یعون ) یلعم یر هدازهش ثلا دارم ناطلس (هداز یعو )
 ۰ ردشلبا ماود ردق رصعرب هکر ددال واو یدنفا هللاءاطع یودح

 LESS a ار ف 2:, ناق

e a رب لک 



 ی

oT2 ی بوس یر  

 و دجا نیدلایمث یعاب هرق نوک ( هداز دا بز

 ۰ رددنفا ح ون

 ۱ یراق یو ( دج ندلا ءاهب ءاطلا ناطلس ) ( هداز اءالوم )
 رول وا داب هند ( یلج ) هک رددالوا یارّضح ( دم ندا لالح الوم )

 تقنرط بولوا طورشم هنرودنک یهاکرد انفه هلنا هاکرد ی هد هبنوق

 ود دیش ن هدد ( دحالا دع ) ردراو یزلهلماد تراظن هن ول و« ةلع

 ۰ ۰ یدل ر :ا یلح هدهسوق هدعبو یعشاسینههدد نیما یحاخ

 و (یدنفایحم )ندنسالع ثلای دچا ناطلس ) هداز یلەروم (

 ۰ ردشلوا ندرودص یر
 اا دک رددالوا یدنفالع ییهساما ( هداز دوم ] ۱

 یصع رب ردشلوا یالوا رودصو مالالا "نیت راظوا بودا ادا ندنرصع

 . ردشلنا دلوت داری ءرکع یولوا د ردق

 (ءداز یسوم)
دوج ناطلس لاحر

اق رب نانا نطو ناخ 
 2 ج

 . رد شاب ھم یر ندندالوا ردشمد ها

 ندزاع ناقع ناطلس یاحا روهشم هد لام هسوک (-  هداز لاعم )

 هدنمان « كد » ندنانک.یلاعباب ردماودرب مولا هکرددالوا كکی هّلادبع

 هاب ۰ ردناحر یرب

 یودخ یدنفا دج ازربم ندتساذ عیار دم ناطلس ( هداز ازربم )

 لوفرب دید < هدازیلم » ندرلنو ردشلوا رکسضاقو مالسالا مش یدشحو

 یدنفا قطصم ازربم ) یدلوا نطم یرعوط هسرحاوا قیاس رصع یدلربا ۱

 ازریم)هدرب ردرخآ ضعش هکر دشمن د(هدا زا زربم)یخ ده ( یدنفا اسد یو دحم

 | ۰ ردروهشهلوب كییطصمیدفحو نجرلادبع لغوا بولوا (اشاب
 .  ردقرصعمرایهکرددالوا اشا لثأن مظعاردص ( هداز اش هللادبع یلثان )

 ۰ یدااراثلوا ندلاحر
 (یدنفا نیدلامجت نسح) یش اشاب ینطصهحوق ( هداز ندلارجم)

 دتع ردق هزوکیآ كس بودا تیحسم هددکء وا ردق هيس زوکیا هک رددالوا
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 - ید وا یلکروس یدند هندالوا یدنفا د ( هداز راجم ])

 یدنفادجا رکید ندرودصو یدننا دجا مالسالا مش ( هداز یتفم )
 ید هدزعامز یدلا ترهش یرانادناخ هلکلهلو هلغلوا یرالغوا قتقم

 . ردراو یدالواو یدنفا نیما هداز یستفم یعاط روفکت ندرودص

 ندرودص هداز اشا ینطصم قاتح یلکمنالس ( هداز اشاپ ینطصم )

 ندرلنوب راردندالعیخدیدافحا (اشاب نطصم دیسلا) یلکینالس هقشپ ندکبدیعس
 یدجهیساحم هیکلم هکردراو (رلهداز اشاب ینطصم ىلج یشاب ناکس ) هقشب

 ( كب تکوشدجم ) ندرل( هداز اشا ینطصم ید رک ) ردندران و (كبیردق)

 ۰ یدلاق لوزعم بوللو هدنلود تامدخ هکردراو

 یساحوتکم هداژ یردو یدال وا یدنفا تع ) هداژ یوتکم

 یدالوا یدنفا نجرلادع ندرلهداز ندلاردصو یدالوا یدفا معرادنبع

 ۰ راردروشم هلو

 ردیدافحا (یدنفایم)لدع ندعبار ناخد ناطلس یالع ) هدازيم ( 3

 یم» یخد هنلغوا یدنفایم دج مالسالا جش هرکص ردشایا ماود ردقرصعرب

 ردشلوا یغطنم هدیسنکیا رداع رب هقسپ و یدسد « هداژ ۱ 3

 راد دل وا ندرودص هکرددالوا یدنفاد قحالنم ) هداژ قحالثم ( تر

 .ردصخثر هقشب ردیلغوااغادقحالنم هدو هکردراو اشا لعهداز قحالنمر

 لاحر هک رددالوا اشا دج ثالم قسا ردص ( هداژ اشا كلم (

 اشا دجا كلم یلح هدرب ردراوابلاجیوعیعدم ندندافحا رایدآ ندالعو

 ۰ یدناندرلنوب اشا یرس راردندارزو هکردرا و یدالوا

 ردار و یدنفا یطصم مالسالا جش یودح یدنفادج ) هداز كم )

 . یدلوا طم هکرونید هک ا
 یدند هرایدنفا (نجرلادبعو دج) ندنسالعقیاس رصع ( هداز وانه )

 . رایدمهدبا ضیفت قحا

 بولوا یود كناذرب ندنسالع عبار دع ناطاس .(هداز تم )



 ۱ بک
 ا نالا یدقا نیدلا تابش 3 ردندحماشم و الع هکیدافحا ) یدتفا

 هتلادبع )نب (یدنفانیدلا مجشدم)نب (كم جیب لع ) ندهلاعوب« ردیخش یهاکرد
 ( یدننا دم نور جش ) نب ( یدنفا ندلا باپش ) نب ( یدتفآ یحالف

 نیرومأم یدیفح كملاراشم . رد للا لاح را هد ۲ هک ىدا راو.

 8 رد ( ك.یلاع دج) ندهنحراخ
 1 ردیدنفا محرلادبع یودخم التم ندم ( هداز یحدع )۰

 یتودخ هکروند هندالوا یدنفا اس دم یوتکم ( هداز سردم )>

 روند دن دالوا (یدنفآ هّلادعس)ندندافحا یوماربب هدر یدیآ ندلاحر ,

 دع لغواو یدنفا دارم دج ندنخماشم راک یدنبشقن - ( هداز ذام)
 ناخ دجا ناطلس رضعیالع هدر ردها نسا کو ندرایدنفا لع یدفحو :

 دادما ردق 23 ناخ دو ناطلس هکروند هسدالوا ىدا داره هرق ندا

 ۰ ردندرلنو یدنفا داع هداز دارم ردشعا

 دیدنفا هللادبع لغوا یدنفا دماح ماسالا خش ( هداز سولتم )

 ۰ ردشلوا قطنم یرلخف هدنلعوا كلا بوند
 هشدالوا اشا قطصم یوزر قیسا ردص (  هداز یوفزح)

 ۰ ردشلوا ینالوا ریزو ندنرلجما رلیدلوا فرصتم هتفاقوا هکروند
 نیدلادمسناملس)هکروند هندالوا یدنفادج مقتم ( هداز مقتس )

 ۰ ردندرلن و (یدنفا
 ندرلنو هکر د دال وا (یدنفا برشم لع) ندرودص ) هدآز برشم )

 برشم)یخد هم (یدنفآ یراعهداژ رطاش) یدشحوردراورلی دنفا دفانو زات

 ۰ روند (یدفحیدنفا

 هشیدالوا هکردیقل اشاب یظفح مهاربا ندلاجر ( هداز یجهلعشم )
 تی رود یردارب یهلعشم ) هاشاب : ییطصم یردارب یدند

 ۰ یدا راو (كیدعسا هدا زی هلعشم)

 یدنفا فسو ندعبار ناخ دت ناطلس یالع (هداز بورضم )

 ۰ ردراشلنا ماود ردق هن رلکوص قباس رصع ردسودخ

 ردندت د ال وا (یدنفادمل ولعم) یمودحیدنتا رداقلادع ) هداز لولعم (

 ۰ يدلوا يلکروس



 سیف نان ۳ 5 ۳ و 3 ۹1 ۲

IT E IREو  

EEتب  

 هکروند هندالوا اشا نبسح ندنساما هناسرت ) ا لو رام 1

 ۰ رایدلوا باہضٰف هدهناسرت ردق هنیرخاوا قیاس رصع

 (یدنا دم ید )ندا ناخ دجا ناطاس رودص . ( هداز ید )

 «ردینکی یدحم وب (یهش) لی دم قیاقش ردشاءادادتمالاسلیخ هکروشید ةندالوا

 کیا کروند هنیدالوا ( ېچ نمحم) رجات لبلح ( هداز نع ) -

 سبد ( كب هتلادبع هداز نسحم ) ندندالوا ردشلوا . فالوا رکسیطاق و
 ۰ ردباذ رب نسم « نیطاطما

 مرای هکرداشاب ىلع تع یداماد اشاد داماد (  هداز اغا دم )
 ردک رک قلوا یدافحا ندکی ینطصم یراداماد رد_ثلو شیف ردق رصع 3

 یسلاوسن ون ردشاوا ندارزو ید اشا ینطصم لعوا ثكياشاب دج یجهطلاب 1

 اشا قداص یردار (كب ىلع ( ندرلنو هکیدالوا اشاب هدوج دوج ناشاد

 ۰ رداشاب دج نب اشاب نطصمنب یداوا یسیلاوسنوت هدنتوف
 هکرولواصعرب هکرددالوا اشا لع ډم یلملاوق ( هداز اشابلعدع )

 نیسح ردندراذ وب كن دم هلرلاش اپ روصنم مهار ا ٤ نیسح مولاردشلوب ترهش

 اشاپدجا نم اشایروصنم قباس ویدخاشاب لیعاسا نیا اشاپ ميهاراناشاپ لماک
 یاروشاشابلع دج نکی اشا ميهاربا نب قئاف دو ندارزو اشا لعد نکی

 .ردندنباضعاتا ود

 سا یدنفادوم قآ ندا ناخ دجبا ناطلس رودص ( هداز دو )

 هدنامز وا قجنا یدلاق قع هدهسرایدردنایوا لع تییرب یدنفا نیداملانیز
 ماود ردقرودرب یدالوا یدنفا دو یلغوا اغا دجا ییهناشوط مالسالا جش
 ینالوارکسعیضاقو سردم ندنراجما هکردرا و لغو كشواچ دوج هدر ردشمتا

 * یدلورلیا یرعوط هنطساوا رضاحرود ردشلوا
 یوتهلا نیما هدر روند هرابدنفاقداصیمودحم و دج ندالع 0 (هدازیم)

 ۰ ردندرودص یرامودحم یدشد (هدازیم) یخد هنندالوا یدنفا ندلایحم

 یلهمنادمندناشم یرود لوا ناخدشادبعناطاس (  هداز یلهینادم )

 ع نور )ج نالوا یک ینارش هاکرد یاده ترضح هد۱۱۸۸ بولوا
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 | O تب راک یا ا

 a ترازو هد ۱۳۱۶ بولوا ی قرطناو ھلو

 : ردشلو!

 و ی یا ردس ماد ناخ دع ناطاس ( هداز لیریوک )

 . رددوخوم نالا یدالوا بول وارادما هدایز ندرصعر یرلفرش هکرددالوا

 همه ءداروآ ءرکم بوشیتب ندنلق هجرت كب ایم دجا هدازکب فیفع ندرانوب
 ۰ ردیساضعا هیموسر تیج مویلاو یریفس شرکب هدمببولو|یربدم

 . یرظفرط رکیراید هکرد رلاشاب یعو اشاب دع ( هداز لناروک )
 ۰ یدا ندننادناخ

 : د یدنفاماصند رودصورون ده یدنفآیهودسیعاش (هدازییمک (

 ( رلهدازاغاب دأوف ) بولوایدالوا یدنفا تع عاش یمودم بوند یخد
 داش ر نم( كیدحام)ردراورلکب تکحو داشراشاب تنع كم دحامرلردندرلت وب

 هنلقهچ رت بوقبح هرکص بوشبتند رکسعیدنفارلاص نییدنفا تزعنم یدنفا

 هرخالابو فرصتم هلقلاشاب هرکصویربدمتاعوبطم یدلوا جرتم هدعیدرک

 هدعب بولواوا یسیر هرناد یعغتلا هلقلالاب هرکصو یردم هنحا تاعوبطم
 ترف نمرادفح اھا داوف قسا ردص ییع ردغلوا اضعا هود یاروخ
 یاروث كى مظا نب ( یدتفا كب داشر ) ندالاب لاحرو روای كن , مظاک نم اشا

 ٠ رردنآذرب تفتلم <« ء قسم بولوا ندنساضعا E هلام تلود

 تن مراب رددالوا یدنفا دم قیدال مالسالامیش ( هداز قدال (

 رضاح رصع یندناخ روند یخد « هداز یوذک » هراتوب یدلیا ماود ردق

 :یدلک ی عوط هنطساوا
 غ ات یعا ردص تا دج ناطاس ( هداز اشا الال )

 لغواو یسهداژ ردارب اھا دج الال رکید یک ییدند هداژ الال هنمودحم

 ماود رانوب قحا یدند یسهلاع اشاب الال هدهرانو قرملوا اشا یخد
 " هکر دشغد« هداز لال » هدهکب یرونیودخم انآ ینطصمیاب کوک ردشمامهدیا

 ۰ ردشلوا"یدالوا

 قرلوا ندالع هک یدشد هندالوا یدنفا لمل سیر ( هداز یلمل )
 ۰ ردراشلم هدا ماود ردق هنطساوا قباسرصع

 را ناو
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 ) یدنفادجم یریک یهسورت هنر و عبارداسع ناطلس ) هداژ یریک

 نددالواروهلوا دنعقرهلوا ندللاوهورودص ردق هزغامز ردشعد هنندالوا

 د هعنام هدهظفامب یفرش كندادحا یلاح ضعب ( یدنفا یو ( ندلاومو

 ردشلیاتافوال رهیمهدا ضیشل ره دنا فداصت .

 ) ردشعد هرلیدنفا ندرودص و یلاوم ماطر ندالع . ( هداژ ادّقک

 . ادم (یدنفادماح )هقشب ندرلن وقحنا ردشفل ون دن (یدنفا نسح)یرلیکسا

 هداژ ادنی یخد هب یدفا رمد یمودع كناو( یدنفا یطصم )یلغوا كنس

 ردنا ماود ردق هرضاح رصع در (یدنفا قداص هداز اد )یدند

 اشا دجایله رسک ندنسارزو لوا ناخدوجناطلس (هدازله رسک )
 سا ره و ااا رد رصعر هکر وند هندالوا

 یرادح ىدا ندیلاو» هدرانوب هکرددالوایدنفانیما (  هدازیهالک )

 . ید ندنفانصا یعهالک

 اشایدجا لکندنسارزو ثلاث ناخ دجا ناطاس (هدازاشاب دجا لک)

 كي یضیف) ندرات وهرکص ردشلوا یالوا ندلاحرو ریزو هکروشد هندالوا

 ردشلک ردق هزمرود ردشلناشت (رلهداز

 قردلوا سردم ندنرصع ثلا ناخ دجا ناطلس . ( هداز ینامزلک )

 ۰ یدا اعرب نوک

 رود هکرددالوا ( ینشاک مهارا)ندهالا ءاي وارابک ( هداز یک ۲

 . ردشلیا دادتماردق هنس شمت شتلا ندعاخ نایلس ناطاس

 لمعاه-|ی ونک )ندنلات ناخ میلسناطلس یا ریهاشم ) هداژ یوشک )

 (یدنفا هّلاربخ یغطصم ) ندرانو رایدناندیلاومورودص هکر ددالوا (یدنفا "

 کیا رب هلذلواندش رطیامدق یدتفا _لیعاعسا یوبناک نب یدنفا دیعس نت
 ۰ ردرومأم ه هناهاش ةصاخ ٌنزخ بولوا یسداب یلوءانا ترادص یلوا هنس

 ندرلن و ردشلوا ندالع هکر وند هنندالوا اشا نیسح ( هداز یک )

 ۰ یدیاندلاجر هکردشملروک یسیکیارب جد هدنلئاوا رضاح نامز
 مهارا یلح ندسبار ناخ دارم ناطاس یالع (  هداز یک او )

 هداز یک اوک ند رانو ردهدكللا ماود ردق هزعامز روند هسدالوا یدنفا

 یفرتصتم ناتسزال هرکص ینواعم یلاو دادنب نکیا ندهیسر یالع اشا هتلاءاطع
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 ۴ اا :نایلس یودنعو اشا ر ردنلق ندارزو ( هداز ردنلق )

 لوا ندهریفو نیس رلاشا ردنلق نب اشا نایلسنب هک (اشاب ناځع)و كم نامنک

 *ردشلوا لصفنم بولوآ یبیلاو م هردو یسها کبرلکب ءرکصوناریم
 كب رددالوا یدنفالع ندساخ نایلس ناطلس یالع ؛(هدازلاتق)

 2 ۰ یدیا ماد لابقا ییعوط هنلأس

 انا نیوتندما ا ناحد و ناطلسرصع ( ءداز یونف 5 )

 بس ۰ یدیآ ندرودص یر هکرددالوا

 ۱ و ناخ دوخ ناطلس رصع یارزو ( هداز سوناوق )

 .یدیا رونلوب هدنلیا مور هکردیدالوا

 0 یمودیسشابیحهوهقنوباهیارس ( هدازیثابیحهوهق)
 .ردشلواندرودص هکرد.دالوا (یدنفا

 وق ندنسالع لوا ناخدیادبع ناطل سرود . (ءداز لقحوق )
 ةتمنکیآ نده“ ر یالع(یدنفافطاح)ندرلن و هک رد دالو,یدنفا نجرلادبع
 /دشل واین رففاقوا ءرادا سل و یشتفم فاقواویسهام لوبناتسا هلل وار تەو

 عدننا مفر د یسیهابیکح كات ناخ نطصمناطلس . ( هدازتاک)

 1 .رلیدل وا ندالع بولوا یدالوا
 ادعى یرفهاک ندنعاشم ثلاناخ نطضم ناطاس ( هداز یرفشاک)

 ٠٠ء ودروهشم یرلهکت هدنرزوا بو موبلا دکرددالواو یدنفا

 رددال وا (اشآیدج | لماک !ندنسا رز و ثلا ناخ ناق ناطاس (هدازلماک )

 ریه کسا كب رلاشا دجا لماکن قح ) ر ززع ) ندنداقحا

 الورود بولو یسلاو نع هلترازوو رکبراید هرکص بولوا ندرافرصتسو

 : ردشفلو لوزعم ن الا
 2 لا )دا رد وانأخ دادبءناطلس (هداز یماک)

 هردراو یرل:الوا ندلاحرو الع هکرددالوا

 :Lb یودو (دجم)ندالع هرکصندنخحم را كسب ( هداز یاک )
 ۰ روند « رایدنفا

 ردندهمسر یالع هکرددالوا یدنفا دو ( هذاز یناتک )
 1 . ردیلغوا كنرب ندنفانصا



EF ESمت ۱  

 . ردشراو ردق هن رات زو ر كىو زدشاو ینالوآ رک سا

 هر یشابناکس ندخاوعا لوا ناخدجا ناطاس ) هداز سح هرف (

 : ردعلیا ماود ژواصم ندرصع مرا هکر د رللغوا اغا نس

 لبلخهرق یوکرب ندئلاا ناخ دجا ناطلس رودص ( هداز لبلخ هرق ) 1

 ردراشمشتب قرەلوا مدآ ندیلاومو رودصو مالسا اشم هک رددالوا ید

 هب د(یدفح هداز رع) یدنفالبلخ دافحایدنفابیران یدنفا بحت ند را

 ی یدنا یسهع رکیدنفآ فراع هداز رع یسهدلاو كننردب کو ردروم

 ۰ یدیالوزعمندنتروآ
 رصع بولوا یدالوا یدنفا دواد هرق ندفلسیالع (هداز دوادءرف ۳ 3

 .ردشالق مویلاو شا دادتمإ ردققا
 نیدآ و ربم زا بول وا اغا نطصم یجاح یرلیحرب ( هداز ناشعهرق ) "

 ۰ ردیقاب یرانادناخمویلا ردندرانوب اشاپ بوقعی رایدل آترهش هدن ر اف رط اسین

 يلع هرق هد وا ناخ دامو ناخ ناخ روا ناطلس یا را (هدازك ىلعەرق 1

 روش د یخد (راهدازاشا شانروج)هلتبسن هنمودخم هکردنراديفحو مودم فا
 .ردشملروک یراطفت ردق هنرود ینا دیزاب ناط

 هدازهحوع ندنسارزو ثلاث ناخ دجا ناطلس ۰ ( هدازاشاب دع رق دا
 ردکب دوم یدضحو اشا : ییطصم ییودحم اشا دج هرق یسادفتک اشاب نیس

 . رایدلیا هظفاحم ینیرافرش هدایز ندرصع م
 یمظعاردصو رادیلس لواناخدیج ادبع ناطلس . (یرانکی رزو هرق)
 نداشاب لیلخ هکر درلاشاد لیلخو ینطصم یراشادنرفو اشا دم دیس ز و

 . ردشلروک یرلفرش ردقرصعمرای قرملوا ندالع بوک
 هدنرودلوادوخو ثلا ناخ دجاناطلس یخد رائو. ( هداز نالپ ءرق) ٤
 ۰ رلیدنا یترهش ریهلیح هکر درلاشاب جاقر نالوا ندارپ

 ردبدال قا دج یعرقندینا ناخد وج ناطاس یالع (هدازیع رق )1

 ۰ ردساک و یوعد (یدنفا تأشن) ندر

 ازربمیمو دم اشا دجا لزف یدیشح كب راپدنقسا 7 (هداز ولدجالرق )

 ۰ رذندن وب رلهداز اشا یشخو اشا یس هکرددالوا كن

 روند:هندالواو اشا مهار |یساغا راطق ندارزو (هدازیماغا راطق ) 1

 ی ۰ رددوحوم ن الا ندرانوب هد هد



 ات رو 2 قرماوا تام ی E یر ندنرلجا ور
 ۳ ا ۰ ردراو اهد یسهلاع ( هداز قدتف ) رب نددهدعس

 1 :ردیدالوا یدنفآمتلاضیف یورضرا یداماد یاو ( هداز هللا ضیف (

 طنا ورب نیو ر شمر دش رودصو مالسا اشم قوح كى

 1 2 ۰ ردهدلاحرب شلوب
 ردنه ودخ یدنفا مساق د رک ندنسالع ناخيهارباناطلس (هدازیساق)

 دیفح -یدنفاد وج هح وق ندلواناخدای ناطلس یالع (ءدا زىغاق)

 دب پودبا ضیفت ردق هلا دارع ناطاس هکرددالوا (اشاب یسوم )
 یدالوا یدنفا نیدلاسدشدجا مالسالاغیش ( هداز یضاق ) رکید یدلوایفطنم
 دنس هل الاس یضاقرب هقشب یدا روب هدا ماود ردق رصعرب قردلوا ندنلاوم

 ۰ ردشلوا مالسالا میش یدنفا رهاط هداز یا

 دلاور ولک ور دنرصع ثلات ناخ ینطصم ناطلس ( هداز یوبلاق )

 3 . ردهاعرب

 (یدنفانج رلادبعیتماق) ندنسالع عبار دم ناطاس ( هداز یتماق )

 . ۰ ردشلیا ماود ردق ءرضاح رصع هکروند هیدنفادح یودخم

 اجر هلال ییما هناسر ندهبیلس لاحر ( هداز ییرق )

 ا رایدلوا ندالع روند هندالوا افادخیاح لصح سیر# نده دوم

 ردم اغا دع یجاحن كب نیسحم نسحنب هکردراو ( كب بیجن مھاربا )

 + ردشلاتتایحرب TE دالواوشمتا زارحاینسها هکمبولو الو

 ها نقاب مات ندنسارزو عبار ناخد ناطلس ( هداز یهلبق )

 3 ۰ روهدا ماود ردق هرضاح هرصع هکر ددالوا

 هلکن و ینکی یدنناد داشرالاوا ندرودص ( هداز قالوق هبق )

 3 ۰ ردشغا ماود ردق رصعر ردشلوا رشم
 ا لار هدنرصع كلا دجا ناطاب ( هداز لنامارق ر

 راتموکح هدنطساوا رضاح رصع هکردیسهلناع اشابدجا نالوا یسلاو رکو

 3 .ردشمشيراق د یلاهاو شلوا یضقنم
 ۱ ار ایایدع نامارت قساردص ( هداز یلح هرق (

 اک الع لوق رب ندندالوا یدنفآ ماسح یلح هرق رشت یردارب

E 
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 قیاس رصع هکرددالوا اشاب ىلع یجاح قیساردص ( ,داز هال )
 )لع یجناشن) یداماد كلا ناخ دنا ناطلسر دراشلک قرهلواندالعردقهنرخ

 ` د كن( اشا ىلع یشقون)قبساردص ردشغد هدا زاشاب لع یخدهندالوا كا

 «ردراویدالوا(اشا : لع هس وک )هقشپ ندرلن و رد لو ماتخ د یطشت یدنن دهتس

 یدنفا ىلع ینا زرا ندنسالع كلا ناخ ینطصم ناظاس ) هداز ع3

 ۰ ردراو ینالوا ندرودصو مالسالایشهکر دید

 ۰ رددالوااشاب تعفر یلغوا كب لع یجاح یا هناسرت . ( هداز كب ی ( 1

 ندرصع عراب هکرددالوا ) اشاب ضوع )قیساردص ) هداز ضوء (

 . ردشللتا لو

 یدافا یسع ندرودنص یداماد هداز یلح هرق ( ءداز یسع [

 یراتنارقیخد هیدنفادومسلاوبا كرانونردشا ماودردق هزعرصع هکر درد
 ۰ رده

 یسریشم ردقهنسیاا بونید«یدنفامحرلادبعندیلاوم (  داری 1

 ۰ یدلوا ییطنم هرکص ردشهشاط یناونعو ییودم كنا 3

Jاش نسح ندنسارزو ینا ناخ ینطصم ناطلس ( هداز یرارف  

 ۰ رایدلوا ندلاجر یدالوا ردشلوا مظعاردص اشا هتلادبع یلغوا کردین دینا

 اغا ,داهرف یداماددجهدازهش هداژ ناخ نایلسناطلس زهر

 ۰ ردشءدا ماود ردق هنن رصع زوکیا ڭا هکر دید

 یجوقیرالعوا ردکر کی اوا یدال وا اشا ىلضف یجتانیسا )هدا زا لطف (

 ۰ رویهدا بشت ندنوب ( رلهداز یجقانپسا ) رایدلوب ضیق هل
 یجویقر هدنمان اغادجا هدن رصع ثلا ناخ ی طصم ناطلس (هدازلدضف)

 ینطصم ناطاس بودا ادب ندرلاشا ىلع یلکیناحو نایاس یرالغوا ك
 كناشا هللادبع یراص یسادفنک اشابلع ۳۰ داذتما ردق همیار ۱

 ۰ یدلوا توف لوا هنس دنح یرب 3
 ندلا نسب یالسالامیش ینا ناخ دام ناطاس ) هداز یرانف

 قباس سصع ردراشلوا ْندملاوفو رکسعضاق و مالسالاجش رددالوا ۶ر

 . ردشملروک یدافحا ندیلاوم ردق هنط

 ندرصع ییا هکر ددالوا یدنفانطصم قدنف یلهموق ی ) دازقدف 1



 هکر دیدالوا اشاب نافع لابوط ا ردص . ( هداژ اشا نام لاو (
 E یئای رم ندتماضعا دیلامسلعو ندنلاحر یلوا ندهلاعوب ردشمشتیا ماو ارزو

 شاپ بنار دجا نادوق نبكب نیدلا سش نب هکردراو ( كب معاع یفطصم )
 . لاو كينالس ۰ ردکپ لاک قمان ییودخ كييلاراشم ۰ رداشاب نام لاب وط نب
 . مصاع نسح ) یرامودخ كنب رترضح ( اشاپ هاربا ) ندماظع یارزو یتیسا
 نیس, مساق یفطصم )یرلمود هکر اردندملاعوب مالا ةهجنم ( یدنفا كب
 . لوقرت یخد نداشاب دم یراصیداماد هقشب: ندنرالغوا (ردرلیدنفا كب حالص

 ناثع هکربس) اذکو هالغوا هدکنوب پولوا ( امام نافع كحوک) درب ردشک

 .قیرفت هد ( لایوط ) هللاعوب هلکغد رلهدازاشاب نافع یخد هنمودع كن (اشا

 یجەبج ) رایدلوا ندرودص یرالغوا یخد كن ( اشنا ییرهشیکی ) رونلوا
 ارزو یدالوا (اش ناثعیکرک ) یدلوا ندارزو اشاب لبلخ یلغوا (اشاب نام
 E - ردراو (كب بكش) ندرانوي ردشملوا ندرودصو

 ۱ ( هداز ی مچ ) ردیلغواو یدنفانیسح باتکلاس؛ر (  هدازجم )
 0 ۰ ردشلیا دادتماردقهنلئاوا نعرصع هکرددالوا یدنفا نطصم

 هرکصو ندنتماماعماج وربندنرصع عبارناخدح ناطلس (ہداز رع )

 مالسالا جش هکر دالع قاطرب رولک ق رەلوا ندهلعلاحر هلیبسح هبناطلس تماما

 4 ۰ ردراو یدنفاكتأشن ندرلن و ردرا و یرلنلوا نددگاو رودصو

 | تشدنفا یایرع کیا لیاتنیعو یلهسور ( هداز یایرع )
 E ردشلواندرودصو ندالعو شغد ( هداز ینایرع ) هنسیکیاره هکر دیرامودخ

 E ۰ یدلوا مالسالاجش یرب ندندال وا لیاثع

 ۲ ۱۳ کرد ندنلاحر یا« ناخدوخناطاس (هدازنافع)

 ندرودصلغوا (یدنفایع) یودخم یلح دجاریپ ( هداز یزع)
 ِ ۱ . ردشلوا ینطنم بویمک ورلیا ند (یدنفا نطصم یتلاح)

 E ETE چ وا هکر ددالوا قاشع نیدلاماسح م 28 : ( هداز یاشع )

 23 ۰ ردتمنی جاشموالع كردبا ماود

 9 اشا , مهاربا ندنلاحر غبار ناخ ق ناطاس یسادتبا ) هداز مظع (

 (اغايدىزم)ندراتوب موي ردشوشب ناریمریمو ارزوقوجرب هدنرانادناخ بولوا
 ۰ ردرثکیدالوا یدلوا یمدات یب رلکب هددهملابیرق هکردراو

۲ 

۲ 

3 

 حح
5 



aاه  
 ندنلاومو ندرودص مسی یرامودع رددالوایدنفار عن ردا ۱

 ۰ ردرالیا هظفاحم ینیرافرش ردقهتفو رب بیرق هزعامز بولوا

 (یدنفاهلادبع) ندنلاحر لواناخدیادبعناطلس . . (هداز یح هما شوط)

 ۰ ردش| لیکشتاعرب رونید هکب (دماح) یلغواو
E 3نالوا لواقش رادرتفد هدنرصع لوا ناخ دوج ناطلس ( هداز فطاع  

 مالسالاجش رایدلوا ندالع ءرکصو ندلاح ریرلادسا هکر دندالوا یدنفا فطام 3

 ندنکیدلنا لهأت یسکیآ كشادنرق جوا هددهملابیرق ردشعشنی رکسیضاقو -
 ناطلس رصع (هداز فطاع) رکید ردشلوا عطقتم ًاروکذ لدن ندیدنفافطاع
 ۰ ردشعد یخدهندالوا (یدنفا دجا فطاع) ندنلاحر ثلا ناخیلس ِ

 هکر داغر بوسنم هاشابنیما ندننادناخ لصوم (  هدازللِلادیععع ۰
 دیهلبخردق هنراترضح ناخ دحادبع ناطلس ندثلا ناخ دجخا ناطاس صع -

 ۰ یدلوا توفدلوالب هکرد(اشاب يحم)یراریخا ودشمشتي ربزو
 محرلادبعمالسالا يشیدامادیدنفاماصهدازنایتس> (هدازمحرلادبع)

 قیاسرصعو ردشهشبالنمو رکسعیضاق جاقر ردق رصعر هکر ونى دهن دال وایدنفا ۱

 ۰ یدناندران و یدنفاریناوناندنراولدها لوبئاتساو ردشانادادتماردقهنطساوا

 یدند هرایدنفایردات یودخحو یتلادبع ندرودص (هدازیغلادبع ) ۱

 ٠ ردشلاو هدناذوب یرافرش

 یدنفا رداقلادبع ندنلاحر ین ناخ دوم ناطلس (هداز رداقلادع ) 3
 هروتید هرلکپ (دشانو دیعس) رددال وا 3

  مرکلادبع مالسالاجش ندیحاف ترضخ ر صءیالع (هدازرکلادبع

 .رایدلوا ضنفتم ردقرصعمراپ بولوا یدیفحو مودخمو ا ٤

 هکر دیدالوا هدد یدبع یش ینهاولوم اشا , مساق (هداز یدعع) " 3

 « ردشلواماد ردق كا ناخدجا ناطلس ندعبار دا ناطلس 4

 L2) یدبع) افا ندنسارزو ثلادجا ناطاس ( هداز اشا یذغ) 1

 «رلیدلوا نارحاک ردقرصعرب رد(اشاب یدبعهحوق) ید ا 3

 ناخدوج ناطلس هکروشد هنلغوا یدنفا دجا ندالع (هداز نامع) 1

 ندرودش اواز اد ناف رب ردشلروکیراقسا ردقرصع رای ورب نالوا _
 *ردراو یدتفا لیعاسا 1



 ۲ اطلس هيف .هیفص ا ونار ناخ 9 َناطس 6 هداز ناطلس ت

 ۳ ی هکرددالوانالوا نداشاب نیسح یردار ینا یاشا شواسو یجوز
 3 ۱ کود یلجع یراظن فارفلتوهتسوب 4ردقاب یادناخ مولا رداشاب د

 : . رتدهناعو (ك یحالص)

Eی تا نا ندنرصعلوا ناخ دجا ناطلس (هداز نایم)  

 Ea چ رنا ردشلواینالوا ماسالا جش ندنر اچار درا یجترب

 ۱ ی ناخیهاربا ) هرلنوب هکرددالواو اشا دج نوزوا ( هداز یللقوص)

 ۱  لکدمولغم یتیدلوا یسالس نداشاب نسح یودخم لوس روندیخد (رلءهداز
 e . ردقاب یرکید داسيا

 ٠ نیدلاماصع) ندنسالکیراترتضحناخ نایلسناطاس - ارزی ر کشا )
 ۰ ردشمروس ردق رصعر قرەلوا ندیلاومو رودص رددالوا (یدنفا-

 ىدا نطصم جالا لینومطسق هداز راما ( هداز سیر یجقواط ) ۱

 بولوا (یدنقارشاع)مالسالایشو (اهابیازرلادبع)یرالغواواش ان رکبو ایداماد

 هنرالغوا یدامادو (رلهدازرشاع) هرکوص ردشاوایهدا ضفیخدندنحوا

 ندهللاعوب ددشغ د (رلهدازسی ر)هش رللغوااشابقازرلادبعو (رلهدازاشا رکب وبا) 3

 هللارصن) نالواییهاحلوس كا كتالو زکح«راردنوفدم .درنومطسق یرلیضهپ

 ۰ ردشمهلا مض هنفاقواو ریمعت سوت( ناج 3

 هکروند هندالوا دارع رهاط نالا تری ہداکع ( هداز رعرهاط ) ۳ :

  Beیلاعباب ( یدتفافراع) ندرلنو رد(تانلضاف) رعاش ترجقلی  ۱
 لع لدم 31 بولواردم سو نواعم هدنلکشت فارغلت تولوا ندنسافلح 2 2 3

 ۰ یدلدبا مادیخسا هنن هدمب ردشادا

 ۳ : مهاربا) ندمنا ناخ قطصم ناطاس یارزو (هداز اغا ۱ یعقترط )

 ۲ ٠ ردراشللا ماود ردق رضع مراب د هشدالوا

  .ییمقارط كنراترضح ثلاث ناخ یتطصم ناطلس (هداز یصقترط )
 E ردنآیحرب یدنفا فضع ندرلنو رایدلوا ندالع ردشد هندالوا اغا ینطصم

 نج 9 RA یوم یدنفاماسح یعولط (هدازیغولط )

 .رد تمام یاروا ید قرش بوند هد یدنفا

 یسا ويس یاطاسمامآ ندلوا ناخدج|ناطاس رودص (هداز زر ورق ت وط)



 تو سا
 0 یژرو ندنباتک نواه نیبام بوش ندنلت ىلع با و ردقو رک 3

 . ردندالاب لاحر بولوا یربسموق
 قګر بوند هنسهداز ردارب یدنفانابعش ندرودص ) هداژ نابعش ( 9

 ه ردنلروک یسهعشمش وار ند ع

 نسحادبع س مح رلادبع) ندنسالعلواناجدج|ناطاس (هدازیارعش)

 .:ردشلیا دادتما ردق هنس زو بود هنسدالوا (ینارمش

 هلو یدنفاهلاضبف یمودخع و یدنفا دج رهام طاطخ ( هداز رکش )

 ۰ ردشمامهددا ضش یدالوا رید] ترش

 راوسهش ییرفناک ندنلاح رمبارناخ دارعناطاسرود ( هداز راوسهش )

 ۰ ردشلوا راداب ردق هدهملا بیرقوپولوا اشاب یسلیخرب هک ردیدالوا كب
 مودم ها (هّلادج 20 طاطخ هدنرصع ینا دزابناطلس  (هدازهش)

 یدنفا مجرا دبع ردشمروس ردق یصع محراب روند هشررادیفحو ۰

 قیما یوتفو (دع)یودع نانس مو ) یدنفانجرلادبع) ندرودصیداماد

 هداز جش د(یدنفا عرکلا دبع ) هداز م راشو هرلیدنفا قداصد ییودخم

 یرادراو) یدننا دو نب دج ندندافحا ك سونهروا هقشب ندنو ردشد

 (هداز یصشیاخع ) هبیدنفادو یمودم یدنفالع یش یاععو (مدارعش

 ا یاومو رودص هدنرلجاوو شما دادتما ردقهنل وا رصعم راي هلام کیاوب بوند

 رد

 (یدنفایصص)ندنسارمشیرصع عبارناخدمجمناطلس . ( هداز یصص )
 . ردشعا دادتما ردق رصعر هکروند هندالوا

 لوا ناخدجاناطلس مودع یناورشندلاردص (هداز ندلاردص )

 یاومو رودص ردق هزعامز هکردشغد هندالوا (یدنفا نیما دج) ندنسالع

 نر دمو نجرلادبع هد (رلهداز ماسف « یوتکم ) ندرلنو ردزمشپ

 )یاس وا دتع ردق هزعامز بولیرآیخد هبعش ییا

 يات ودرا نارو یراترضح تل ملسا ناطلس ( هداز قدس )
 ۰ ردراو رلنال وا رکسعیضاقو مالسالا میش هلکغ د هن دال و ا(یدنفا قدص) 2

 (یدنفا یافص)رعاشندثلا' ناخ دجا ناطلس لاحر ( هداز یافص)
 ۰ ردشلوا رادا ردق هزعامز هکرددالوا

EF رز اسم یو یاس سا یر نیک یک FT 

Rngتی نم  



 4س
 ۰ . ردوا راد زوام ندرصع محراب هحرلاروا قرهلوا اځ

 و للخ یراشتسم هلحاد قبسا ( هداز یاب ناکع)

 ۰ ردقاب بولوا هئاعرب و یدایشاب ناکسیرارد كندنفا هّلادبع ندلاحر

 ی نان چ ندلوا ناخ ناهلس ناطلس رودص ) هداژ نانس )

 | ٠ ردشلتا ماود ىرللابقاو ضف هدایز ندرصع مراپ رديدال
 الو اشا شوایس مظعا ردص یجوز ناطلس ( هداز شوایس )

 و یخدیرلهرکصو شتا هظفاحم ینفرش زواج ندرصع مم
 .روهدا بعشت یخد « رلءداز اشاب زابهش » ندهرکص ندهلاعوب ردراثل

 هکرددالوا یدنفا هّلارما ندلوا ناخدجا ناطلس رود ( هدازکریس)

 . ردرلشلنا هظفاح ینیرلفرش بیرق هرصعرب قرلوا ندیلاومو رود

 ندالعو ندارژو یدالوا كکب لیعاسا یزوریسم ( هداز یزویس)
 زوم ) ید یدننا رهاط ندرودص هداز (یدنفا مح رلادبع) ردشل

 ۰ ردلکد ندنادناخوب هدهسیا )د

 (نیدلاسعثءرق ) ندنماشم تلا ناخ دع ناطاس (  هداز یماوس )
 . ۰ ید روسدا دادتما ردقرصعقحمرب هکر دیدالوا(دیحادبع) یک

 دجا رک اش ندنسارزو ینا ناخ دوج ناطاس ( ءداز اشا رک اش )

 ۰ یدنا یدیقح ( اشاب دمرس) هکرددالوا ۴

 بعار ماش ندسا ناخ دوج ناطلس رصع یارزو ( هداز یاش )

 ۰ رايدليا ضیف بواوا یربلءوا كنا

 هداز دوم مش ندثلا ناخ دجا ناطلس یالع ( هداز فیرش )

 حیرو شلوا نالوا ندرودصو مالسالاجش هک روند هنیدالوایدنفآ فی

 - ردشلروک یرلعسا ردقهنلوا رم

 دج فیش ندنسارزو ثلاث ناخ لس ناطلس ( هداز اشاب فیرش )

 (اشا فیرش كجوک ) یلرصع ہل( كب داهن ) یعاش هک رددالوا |
 تادنس یتاخ رتفد یرللغوا اشاب فرش یلرسکلاب ول هاب کبرلکب ردندرل
 رلاشاب لالح و یرکش دجا و كم دسا راح ینسها« لوناتسا و یر
 هرانو هلغلوا یلعوا كناشا فرش یحروح كن یرون ندلاحربو
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 «مقتس» ردنا لا را ینا ۱۳۱ ٤ بول وا بط رمش هدب رکسع "یدادعابتکمو ۰

 ۰ ردشوااضعا هاما ات (كيدج )ى ودع یدیا نیم” ءَ راسلحم 9

 چه هاب و
 | کروند هشدفح و مودع یدنفا یار ندارعش ۱ ( هداز یضایر ) ۱

 ۰ یدلوا رادا ی فرش رصع مراپ رلیدنا ندالعو ارعش

 . هکرددالوااشاب نافعیلءراز نانلوب هدنلوارصءقچ ر ( هدازیهراز)

 .. یدالوا هدنرافرط ساویسو شما دادتما ردق هنلوا رصع مرای ندندالوا

 ِ ۰ ردشفلوب

 . ردق رصعرب هکرددالوا كنیدنفا ایرک ز مالسالامش ( هدازابرک ز )
 ۰ رددشح هد (یدنفا ییز هداز هنشف) ردشلوا رادناب فرش كتنادناخ

 . لاج ىلع مالسالا جش ندندافحا ینارسقا ندلالاج (  «داز ییئز)
 ۰ ردشملا دادتما ردق دهرکص ندنخرات كم راتو ردیرالغوا

 3 یدننا دج كربز E اره كن راترضح حاف ( هداز كرز )

 ۰ رایدلس هدنا اقا یعرلمات ردق رصع رب هکرددالوا

 یدنفا ناثع ییدلز یاما ثلا" ناخ ینطصم ناطلس ( هداز یشز )

 ٠ هد یرلناونع نددنفا مطاس ىلع لیذم مماوبلا ةقدح هرکص هکر سدالوا

 نیماویریخ یرالغوا كکب یردق ندرودص ردشلبا لوح هه( هداز عطاس )
  دعسا دوج نب یدنفا مطاس نب كب یردق نب رلکب یریخو نیما رد راکب

 . قلارار كم یربخ رایدلوا یععیبام هد ۱۳۷۸ یدنفا نامع یلهللز نب یدنفآ

 ١ . رداضعا ةدهبلدع كىنيما ردشلوا ىجیبام شاب
 لک یرلماما یرلترضح ینا ناخ دو ناطلس ( هداز یز (

 ۰ هکر دراورلیدنفا یم" و فشءویج ورندرلن ون روش دهن دالوایدنفا ندیاعلا شب ز

 ٠ هددهملابیرق یدنفا نداملانیز ننیدنفا نیدلاداع نم (یدنفا دم فیفع)

 . ندناملانیزنب (یدنفایهودوجم) یسج ردشلوا یسهاب لوطاناردص ضیفتاب
 و نیدلالاجن (یدنفایسش)ردهدنلاکویوعدهدریمزا ندنسیلاومهسجخ دالبیدنفا

 ۳ هدزب وسه وق راس تاعب ایم ۳ سهاع هنا وط و هدنش اما رهش ها یدنفا

J2سبانخ ندا ناڪ دی زاب ناار یالع ) هدازینوساس  

 1 . ردشهشر اه هع احیرالابقا هدعب و شیشی قرهلواندبلاوم ردقهنلعوا یهچوآ

 جد یکیومودغو اشا رقس یسلاو صراف ) هداز اش رفس (

۳ 



TANKS BIE CGOی اف و رب  

 ر یضق بوتد 9 یودح كنا

 ست لرو ندللاحر ثلا ناخ قطصم ناطلس (ءداز اجر 2
 تر

 قیفش یلوا هنس زوتوا ردشغد هندال وا(یدنفا دج قاحر) تر یو دحم

 ی زوم ناوتعو یحد هندالوا (یدنفا یناجر)رکید یرظان عوقت یدیاراو
 . یدنفا یاحر نب (كیمرک | دوجم) ردمودخ كتوب کا هداز یاحر)

 و بداو "الضفو شاوااضعاو نواعم هلضیفت ندناودیاروش ةأشنلاب ندیلاعب
 ۱ . ردندالابلاحر ردشمء کی تب برد

 هنعودحم هللا یدنفا مدارا ندالع .دقاس رصع ( هداز یسودر)

 دجا ظفاح ندناحر نوردنا هدنرصع لوا ناخ دخ ادع ناطلس یدشغد

 یهاشد داب داماد هلا ضضش یدالوا هکروشد ( ءداز یسودر ) یخد هیاقا

 ۰ 2 ( لالحو فا )بان ناطا ید رو 9

 اشابمسر نالوا یناخناعلس ناطلس ترضح داماد " ( هداژ اش :مسر)

 رل« ءداز ناطلس ءامرهم » هتنالوا ندناطاسماخ هشئاع یسهعرک . هکر دیاداخ

 اشا نانس هداز هلاغح هلا هلااس و ردراو ند هلالس وب نالا رود ید

 مسر ) یلکیوقسل ردراشلک یدالوا امام دم نیمس ندنوا ردشهشارب یسهلالس
 ردندشادناخ قلدووا را ران وب ET رود هلو یخد هن رااعوا شا

 ردراو(اشا یناک )ولها ی رلکب نیرو

 (رعو ناعلسوللخ )بول واندنرانادناخ هرشط ( هداز اغا ناوشر )

 - ید هدقاسرصعیرایضمپ ردشعشتی رامدا یک رلاشاب
 ندندالوا شب اشا دیشریفطصم قبسا ردص ( هداز اعا دیشر ) :

 هبعشررب ندکب اص هلبا اشاب لیچ ندنوب کروبہدیا دارت ہلا رپ کر
 دیشر یتطصاشا رهظم ردراو رلکب ندلارونودشر اشا رهظم رویلوا لصاح

 ردهنس شب زونوا ردشلوا اولریم هدنلابقا یرس ردسودخم یحندرد كناشاب
 . ردهدنلاع یدنک هلا هظفام نسح ییاربعلام

 " نادناخونالو هدنراما هدنرافرط ناتسلاو شعم ( هداز ناضمر )
 ناطلسرود یخدهدن الو هنطاهرکص ردشلرتسوک هدنرارب یرلنک هنراماكعدق

 یمیلیخرب ندندافحا هدهسیا رایدشپ راق هب لاها هدعب رایدنلوب ردق ین میلس
 هنیرغوا كنیدنفا ناضمر ندنااجر عبار ناخ دج ناطلس ردشلا ضیقت
 هکر وند ( رل هداز ناضمر ) یخد

 OT ردهقشپ و

aS ۵ 



  aسس ٩4۱ --
 ردق ۶ دا نا دو ناطلسرصع قردلوا رودصو مالسالاش ردشد ید

 ی ۰ ردشلیا ماود ردق

 دلاح رب وب وس هک رددال وا یدنفا دم مالسالا جش ) هداژ غابد

 یس ادع ناطلس رصع هدر ردشعاماود تدم هعبا قرهلواندلاوم یرثکا

 لو هلغلوا ( لغوا غابد ) یخد یدنفایطصم یلهزیر ندنرودص لوا ناخ

E ۰ ردلکد ندرلهداز غاید عدقوب یدلآ ترهش 

 درب یدلیماودتدمرتزآ هکر ددالوا كند شی ورد (هدازشیورد)

 .ردرلذیشپ هنطسا وا رضاح رصع ید ده رالعوا یدنفا نفطصمشیورد ندالع

 ( ک ردیدالوا یدنفا دمع یرد مالالا یلەرقنا ۰ ( هداز یرد

 ندرصع قحر ندبیسوو شا بمشت ندرلیدنفا فراع « هّلاءاع ا
 دع) یر ندرلنو ردرعشڏم ندو یخد ) رلهداژ داع ( زدملا ماود ور

 یدنفا نطصمنب یدنفا فراعن یدنفاهتلادبع نس هکردراترضح (یدنفایرد

 ی رکسعضاق لیامورهلیسهرصو سردم هلادلو هد۱۲۳۰ یدنفادڅ یردنب

 ردشلوا ردق ۰

 تی وااشا دجاندنسارزول واناخ میلسناطلس ت رضح (هدازنکهقود)

 یدلواینطنم یرلهرکص ردشلبا زواج یرصعر قرلوا نداماو ارزو ۰
 ) قطصم) یشاطکشب ہدنرصع لوا ناخدو ناطلس ( هداز رکلود

 وا یداروهشم هلکلهداز رکلود بولوا عاشو میش )یدنفا نیا ءاضر ۳

 روا ندالضفو رکسعضاق یر ندراذو یدلوا بل 3

 ) راقفلاوذ ندنلاحر یرصع عبار ناخدجم ناطاس ( هداز راقفلاوذ

 (كبیهارنانوزوا)و (اها ناثع) هرق ردشمروس ردقرصعر هکر ددالوایدنفا

 ردراو یراروهشم یک ۰
 ) یدنفا مار یباتکلا سیر كلاث ناخ میلس ناطاس . ( هداز سار

  ۱ردرا وی ال وا رکسعضاق ردراشلوا ندلاحرو ندالع هکرددالوا ۰

  ( 2کیدند هنلعوا یدنفادشار ندرودص یحاص جرا هداژ دشار

 ید هندالوا یدنفادشار یل رصیقندنلاجر لواناخ دج ادبع ناطلس یک

 ردشلوا رکسضاق یرب یدشد ۰
  1ر ظا ا ا یا نص ناطاس ( هدازاشا . یاد



— ۰ 
 Ls تا ناخ دچخا ناطاس ( هداز اشا لنلخ

 دبع ناطلس یدلروک یراضیف هدایز ندرصعمراپ هکروند هندالوا اشاب لیلخ
 نالا بوقارب هلام وی ( اشادیج لیلخ ) یعظعاردص كلوا ناخ دملا

 للخن كي فراع نب كب صام ن كىەللارون نب (كد مصاع) ندندالوا ردقاب

 كنوب (كبفتار)ردرظانیژر تداعسرد موا ندنلاحر الابةبتر اشاب دج

 ندنرلول هبا یکی رلکب یلیا موروندشرومأم یامدق اشاپ دیج لیلخ نبا
 ۰ راردیشتفم هساقاخعالقو ریشم یرلت رضح(اشاب فصا)یردارب رددعاقتمو

 ینطصم نیأح دچا ناطلس هحاوح ردشلروک قالراب ردق رسصع عراب بولوا

 زل « هداز دوعس » هدعب یدشد ) هداز هحاوخ ) ید همدالوا یدنفا

 قمر نادناخو هکردشغد « هدازهحاوخ» ید هتیدالوا كن دنفار ع ثلا
 2 ردشمهلبا ماودردقرصء

 3 5 چواو اشا نیدلاربخ سوزابراب برد نادوبق ( هداز اشا نیدلاریخ (

 دعا و اندا راش یا ییا اا

 ندرودص ییشایکح كلوا ناخ داد ناطاس ( هداز هللاربح (

 ندنوم رل « هداز قلادبع » ردشلک هلئاعر ندنرلهداز هعرک كسدنفا هللاریخ

 نیمانب یدنفا قلادبعنم یدنفاهّللاریخ نب ( كى وصن قلاتادبع) ردهبعش

 هدنفافرصتم هرشط بوشیت ندنلق هجرت یدنفا هتلاریخ داماد یدنفا یهوکش

 ناتسرافلب هبنستنطلس نالاقردلوا ندالاب لاجر بوللو هدنکللاو توریبو
 بولوآ ندارعشو ندالاب لاخر ( كبر دماح قادبع ) یرداریو یرسیموق
 ۱ ۰ ردیراشتسم یسهنس ترافس هردول

 لهدنراد یظعا ردض لوا ناخ دج ادبع ناطاس ۰ ( هداز یهدنراد )

 ۰ ردشلبا ضفت یسکیارب ردشغد هنرلدیفح كناشاب دم

 هلئاعوب یک ییدند هنلعوا یدنفادح دامادندرودص ) هداژ داماد )

 3 . هتندالوایدنفانطصم یداماد یدنفایح هداز یراقنم هرکص ندقدلوا ینطنم



 بم و ا
 یهف از نسیم یدنهم و ناطاس 4 .داز لا )

 . ردراشلوا ندلاومو رودص هکروشد هندالوا یدنا

 ردرلشلوا رادرتفد لعواویدامادونشا ین :طصم ( هو یجلاخ

 ۰ ردشلاق بوسنم هرانو یسهلکسا هنلعزا یصلاخ

 .نروتک ی هضرشهقرخ ی هداشا ىلع کسا ( هدازیهش فیرشهقرخ ) : :

 ندیدنفانامع یرلادتا ردرلالوا و 3 ههاروا بولوا ندندالوا یدنفا ها رک

 .: ردیقاب یدالوا مویلا ردا ا

 . بولوا ندش ادناخ نوژب رط هدرضاح رضع ) هداژ راد هننزخ

 ۰ ردشغد هندالواو (اشا هتلادبعو نامعو نایلس) نالوا لاو ضفتا
 الال یردارب هلا اشا ورسخ ی دندهسایلسیارزو ( هداز ورسخ )

 .یدلوا نطنمهرکص یدلیا دادتما ردقرصع مراپ هکر ددال وا كناشاب ینطصم

 هلکغد « مصخ » هیدنفا يح ندرا هداز دم ( هداز مصخ)

 ۰ ردشلبا دادتماردق صع مراپ یدالواردرلشُمل وا ببقلت هل و

 هحاوخ نیدلارصنو ندنسالع یراترضح اف ( هدازکب رضخ )

 رصعم رای یراضیف بولوا یدفحر هلال عوا چ وا اکب ریضح ندندافحا

 ۲ دج روک

 ٠ قحا بودا ادتا نددنفا هلا لضف هدقتاسرصع ( هداز یاوطخ )

 e رصععب روشل وا ینالوا النم ضمب یراهرکص قرەلوا سیر 3

 ١ ردش!روکقالا

Eیدنفا دج ندنسالع ینا ناخ د ناطلس رصع (  هداز بطخ  

 هدازیگح ندنسارزو قباس رصع ۰ ردشلروک ضیفتمردق هنىدیفح دمو ۱

 هتسودنک هناغواویردارب بود ( هداز بیطخ ) یخد هماشاب یبح یداباد
 یخد (هداز بیطخ ) لوقر ندالع یدند(یسهداز)و (یرداراشا یح)هلتتسن

 تطخ ) مدق رد رالغوا كيبطخرب هکلاق>| یدبا هدقاس رصع هکردشلک

 ۰ یدلوا ندنلاوم هداز ييطخ هیاقعرو هدرا ردلکد ند ( هداز ۱

 ترانا كناذ چاقرت ندنسالع یبا م۶ ( هداز فا )

 TT ٤ ۰ ردراو فافخرب



 ۳ و ۸ 2

 ۳9 دا یدقاد ندیناخ دزباب رودص (  هداز نسخا یا )
 ۰ دعا داد ما ردق رضع را

 ن ات رد وا نسح هداز معز یلدا ول ( هداز اشابنسح )
 9 س دالوا نع كيلیعایسا نب كب قيفش ىلغ نب (كيقاض ) یرت

 ( . ردندنسافلخ نواه ناوید "یدماو

 )نیدالوا یدننآ نا ندنرودص عیار دج ن ناطلس . ( هداز دماح )

 ۱ 7 ۰ ,ردشهعروس قوحهکر رود

 E یاخ ملس ناطلس ترضح مد ( هداز نایخسح )

 یوم دید (هدازردار ) هرکصو ردشهشب الع رودصو مالسالا مش بولوا
 ۰ ىذا راو یداعشحا هددهعلابیرق رود ید( هداز هحاوخ )ودشهشیکد

 هکر الا اشا ینسح قتسا ناقویق ۰( هداز اشا یتسح نیسح ) ۱

 ِ ۹ : ردندة اغ ا ت لمو فو و

 2 دق ا كلا ناخ ىنطصم ناطاش ( ءداز دقح )

 . یدیا ندنلاوم رددالوا

 هنسهلع كیاذرت ندحاشم هدنما یدنفا ققح نامع ) هداز ققح )

 . ردشلنا ماود ردق رصع مرای هدشاس رضع ردشعد

 کر ی ا كنبدنفا ون ثلاث ناخد ج | ناطظلس یابطارس . .( هدازیکح )
 مکح نالا ىلصاەدەسياراوىرللوقەبد ( هدازالوا ۰ ءدا زیثابحارح (

 7 یرلنلوا ندیلاومو رودص رارویلوا یلوتم هنعماح اشا ىلع ىلعوا

 ۲ ۰ ۱۰۰1 دک هفوا یف ملغادبع ندیلاوم ( هدازیلح )

 قحر کروند ةنیدالوا اغا نطصم یسعاج یصاخ ( هداز یاج )

 . ردراو التفو رودص کبار ندنرلخا رار و لوا ندهبعمریالع تیرق هربهع

 .مظعا زادص ) راردندلاوع هکر ددالوا یدننا مهار ( هداز هزج )

 . ردشلوا یخد لعوا بول وا ندلاوم ید ) ك فرش دمج هداز اشا هزچس

 1 : ردراو یخد ( اعاد هدازاماب هزج ) هدفلس
 ىد ج ۳ ندنسالع ٿلا ناخ نطصم ناطلس ) هداز دج (

 : ۰ روید هرایدنفا(هتلادبع) لغواو( ینطصم )مالسالازیش یلغوا



 ۷ بس AY دی 29

 ۰ یدلافربضش یرلو ن یدالوا ردت وان دیس رو لوا ناخ نايا اه 3

 هرحرصع بوند هشدالوا كتنسح هدشاس رصع ( هداژ نا

 ۰ ردراو مث رب ندرلنو یدلس هشیس

 قباس رصع ردیاعرت ردنا اد نددنفا 1 ( هداز یدنقلاچ 9 3

 ۰ رولی روک یلاوم ضعب ءدنرخاوآ
 یاشاب ندلابخ لبلخ ندنسابرقا یاب هدا ( هداز یرادناچ ) 3
 ردص ندنرلجما بولوا ندنادناخ سا كا هکروشد هشدافحا كنيل رادناچ

 ۰ راردفرصتم هنتلوت یدافحا نالا ردشوشپ رارزوو مظعا

 رددافحاو دالوا اغامهاربا یروخاریمثلاف ماس ناطاس ) هدازر اچ ( 3

 ۰ ردراو (كب یتح ) ندولنوپ
 قطصمو" اشاب دجا کروند هرلکب نابهروت هددافزو ( هداز رابح ) 3

 هنر و ترازو نوګا تلاق-ا هنسیر ردراو یراروآ ما یک رلکپ نایلسو

 رونلو دوحوم یرادفح نالا ردشلریو كلركسعيضاق
4 

 د سکر ج یروخاریم لوانخ دی ادبع ناطلس (  هدازکب سکرچ) |

5 ۰ 3 

Eا هو حس ا  

 ۰ ردغلوا ندرودص لعوا رکردیدالوا كکپ

 یمشج ندسبار ناخ دام ناطلس رصع رودص (هداز یمشچ) |

 ۰ ردشلبب مدا دادتما ردق رصعر هکرددالوا یدنفا

 ندنراجما هکروشد هشددالوا كنساشاب نانس قبساردص ( هداز هلافح ) 3

 ۰ راردفرصتم هنب راتیلوت ردراو نالا رانوب ردشلوا یندیا ضیفت
 لەجچابکی) و ( یلح كحوک )و (یلح زکسیرکی) (هداز یلح)

 مظعاردص ندنکل وا هکروند هنیرلدالوا كرایدنفا دج 3 روهشمود (یلج
 ماطر ند خج واو ( یدنفامصاع لیعامسا) مالالا جش ند کیاو ( اشأب دیعس 7

 . ردشلک یرافش ینرک
 هکر ددناعرت نالوا ندلاوم هدشاس رصع هدوب ۱ هداز یبهقوح ( 1

 ۰ ردبآ ۳ ندیدنفا مهار لعواو دم

 ۰ رددالوا یدنفادخ ندرودص ) هداز یوهبنشراهح 4

 یرلهودم هک رد رامودخم كناد مان سايلاش ( هداز یوح ( :

 بولاق قاب یرانادناخ فرش ردق رصع ییا رایدلوا ندرودصو ماسالا یخ
 ۰ و لوا رصع قب

3 



 ب
 ی E ربا ندندادحایسهعرک یدنفا بحاس نافع كلهدازیریپ

 ۰ ردشلوا یتطنم م دروک ذ "هلالس ردیدنسلوا

 .رب هک رددالوا یدنفا نایع یعرق ینیما یوتف ( هداز قجراا )
 ( یدنفایدشرنامع) ندندالوا رارویلک قرهلواندلاومو رودص ورب ندرصع
 ۰ ردزاو

 ردورب ندرصع رب رددال وا اغا اوا هداز لنلدهم (

 ۰ رددوحوم یدافحاآ ردشلا ترهش

 ا كکب جا ندنلاحر یان ناخدزاب ناطلس ) هداز جات )

 ۰ رلیدا ندالضف ءالعںولوا دتع ر رصع جراي هک ر دیدافغحاراییلاح یدعسو

هدف وصایایخدهدقح ال رصع ی دا هلن اعرب دن اس رصع ( هدازیهشرت )
 ۰ 

 ۰ یدتا ددحم هلغلوا مالسالا م 24 یدنفا رات دجا ندندالوا كنعشرترب

 ا ولوم رم ( كبىلع ) کوب بولوا ییودخم چوا كېلاراشم
 ( كم نیلا مج ) کچ وک ندنسافلخ تشم *ووتکم ( كم دعسا ) یی
 رددنرلنواعم یموع یعدم یس رک تیادهملدع

 رصعندرلنآرددالوااشاه دم یک ارت قیساردص ( هداز ریزوی ایر )
 هکر دراو رلهدازکب مشاهندالع یدبا راو كب مشاهسردم ندللاعوب هدقحال

 صار لیعامسا ) ندنرلولهباب لوبناتسا نسا لاحترا نکیا یئات زکرم رب راید
 لاج دج نداتافو نکیا ندنررومأم ینافع قناب بولوا یدیفح ( یدنفا
 زی هل رلکب نیدلا رون دم ندمآ تافو نکیا ندنرایشابزوب بیطو نبدا
 هیبزح بتکم و ( كب مشاه هقادبع) ندنسهنک بم یسزتاد قوقح
 یناحم هللا لضف . لب دج ۰ رکاش دجم هللا كب فرشا نجرلا دبع ندنسهبلط
 ۰ ردرلمودحم كلا راشم رلکی

 یودخیدنفادج ینالنک ندلوا ناخدج| ناطلسیالع ( هداز فو )
 1 ردهلناعرب شمامهدبا ماود هکرددال وا یدنفاقفو

 اغا دم یجاحندن انا دوق تلا ناخدج | ناطلس ) هداز هحاوح ماح (

 یسهدازدعرک ردشطلهروس ردق رصع جراي هدو قحا ردشع دهندافحاو دالوا

 ۰ یدیا(اشاب نیدلاماسح)
 7 5 مساق)ندرلن وب هک رددالوا یرزحدج ندلاسمش ( هداز یرزح ۱



As — — 

 یفرش بیرق هرضعرت یسهلاع روند هندضحو (اشا قار) یودخم بولوا
 ۱ ۰ یدلمس هدا هظفاحم

 e یشادنرق یدنفا قطضم یر ( هذاز یولور)

 ۰ "یدلس هروس ردق رصعرب یرافرش قخحنا
 یدنفا ندلاءاهب ندا دار ناطلس رصع یالع ( هداز ندلاءاهب )

 ۰ ٠ یذلمس هدا ماود ردو رصع رب روخد هثیالوا

 هکر دندالوا ید ندعبارناخد ناطلس یالع ( هداز یضام )

 . ردشلب لوا رادیاب ردق رصع مراب

 هش ردیدنفا هاربا ندرودص یلغوا كنساشاب رباز ۰ ( هداژ اشاپ )

 ردشغد هداژ اشاب یخد هب یدننا میهاربا رکید ندنسالع لوا دو ناظاس

 ماود رمصع خراپ كالهدازو هدهسیاراو یدشجو یداماد رکسضاق كنبحترب

 ۰ ردشمامهنا

 دیعس ندنشارزو یراترضح یا ناخ دوج ناطلس ( ءداز اغا وتریا)

 ۰ ردندرلز وب كى ليج دوو كب ا ور

 ندیلاوم رابک یمودسم لبسح یععقشپ یهسورب ( هداز یعقمشپ (

 زیزع یرادیفح رارددلاومو رودصو مالسا خیاشم هک رددافحا یدنفاد
 یاب لویناتساهد ۳۰۸ ویلا هکم هد ۱۳۰۹ النمو سردم هکرد یدنفادع
 ندنرلوا هناب نیم رح و ندهلاعوب هنن ردشلوب هدراشانب ورن دلاس لبخرب ردشلوا

 بولوا یئا زکم راکدنوادخ ا هکردراو ( یدنفا النم یدهز )

 قثاف دجع ) بواوا تاذ رب میقتسم ۰ وکشوخ * فیفع . ارا سلحم < . لضاف

 ۰ ردراو یودخم رب رعاش هدنمان ( كني دنسا

 یری TT OT ناخماس ناطاس ( هداز اشا یریپ )

 ضف ردو 4 عداي هک ردیدال وا كناشاب ینطصم نانوح سیار اشاد ۱

 ۳ ردشلی هو یندا

 ( بحاص) نالوا ماسالا تواوا لعوا اغا یربپ ( هداز یبیپ ) 

 هکردراو( یدنفاكت بحاص دم ( هد نمر ص عند هلناعوب ردشعد هنىدال وا یدنفا

 اشا ناڼع لاب وط داماد اشاد س كب ےھارا ن كب يج ن كب تمصع ن

 زی تاک اغو اضعا هتلود یاروشښ هجراهنمو یوتف "یوتکمو النمو سردم
 نالکر دق ہلا راشم ردزناح یتسهاب یلوطانآ موبلا بولوا سیر هنسهرتاد



 سا
 ح ندا ee ا ا لو بوشبتب . ندهییرح

 ۱ ۰ ردشلوا

 تولوا د ینطصم یاب ا ناخ دج ناطاس یالع ) هداز یاب )

 ۰ ردراشعوس هدنجمآ رصعرب قربلوا ریهش یدیفحو مود
 دبع عاش ندنرودص یرصع ثلا ناخ دام ناطاس ( هداز قاب )

 . ردشلیادادتما ردقرصع قمر کروند هنندالوا یدنفا یابلا

 ر رصع لئاوا هنلعوا هللا یدنفا نیما ندالع ( هدازیجهطلاب)

 ۱ ۰ یدلوا ینطنم ردشغد

 جش بواوا یودع یدنفا یلاب بیطخ یدنفا ینطصم ( هداز یاب )

 ۰ یدمهدن دادتما هلناع قحا یدلوا ندیلاومیعوا ردشلوا مالالا

 ندنسالع عباردا ناطلس ربهشه د یرداربربپ ( هداژ یردارب رب ¥:

 ۰ ردشملسهلوا دتم ردق رصع مرای پولوا یدیفحو مودحم یدنفانسح
 كندنفادیوک رب ندنسالع ثلایداص ناطلس رصع ( هداز یوکرب (

 ندرصعر رونلوا قالطا هی یدنفا ینزع ندرودص یدیقح هلبرامودخ
 ۰ یدمهدا دادتما هدایز

 3 رصع هک رددالوا یدنفا یداهلادبع ردیلهسورت ( هدا یدسور

 ۰ ردهدارو یرلضیش راپدا ند سامع قباس

J,یدنفا نطصم ناتبس نډنرودص یرود ناملس ناطلس ( هداز ناتس  

 ردشلوا دن ردق رصع قجمرب قرلوا ندرودصو مالسالا جش هکردډالوا

 .یدلوا لوق ر هقشب كرەنىد رلهداز يج دن رللع وا یدنفا يح ندندالوا 8

 رددالوا كنيدنفا دعس دجا قرلوا بسنلا قدص . ( هداز ی رک )

 هدنجا هنس ۳ یدلوا ر روهشم هدنفاضاق لومایتسا یدنفالبلح ندنراچا

 ۱ ۰ یدلوب ماتخ یرلفرش
 ردشمد .هشدالوا هلا. یدنفا دبشار ندزودص, ( هداز یلکپ, 1

 بوند یلکپ هکب فراع ندلاحرو باشا ینطسم یجاح .ندارزو سا

 ندالع بودا ر یدالوا كوب قحا ردشع د ) هداز نلکب ) هنرالغوا

 ردیللوا ندندانحا یدنفاینښلادبعیلکب هک يدلوا هبعشرب

 يدنفا ھارا رادرتفد هدننامز اشاب لعدیهش (,هداز نالغوا ز و )

E 

3 



 تار 3

 ۱ هللالصف یبودحم كس هدنفح یراحدجا بیس ) هداژ یراح ریما 5

 ۰ یاردندحاشم هکر وندهن رامودخع یدنفا

 افانیمادجم ندنلاحر كن رلترضح لوادوخ ناطاس ( هداز اغا نیما )

 ` ۰ رلردندالگو لاجر ردق رصعرب هکردیدالوا
 E E یراترضح عبار ناخدجمناطاس ( هداز یوهرقنآ)

 ۰ ردشلوا دتع ردق رصع محراب هکر دداماد یدنفادعسا

 ردیمودخیدنفادجم یلرابناچ وا باتکلاسیر ( هداز یرابنا چ وا )

 ۰ روند یخد « هداز نت و » هراثوب یدا ندالع

 سونهروا ندنلاحر یرصع لوا دارم ناطلس ( هداز سونءهروا )

 شعوس یراهرکص ردراشفلوب هدتدخ هعلبخ ءدلئاوا هکردیدالوا كکب
 ترازو یسکیار هددهعلا بیرق هدهسیا شلاق هلراشیا تلوت هحرارصعو -

 ۰ ردرلاشاب فسوب و ملس هکردشلوا لئات هتسهبر

 دادتما ردق رصغ قرب قردلوا ندیلاوم یحاقرب هکر وند هشدالوا یدنفا
 ید لعوا ( یدنفافسو الوا ( یودحم یدنفا حو یشایمکح ردشليا

 ردشلدا بقلت هند « هداز الوا »

 یمظعاردص كنرلترضح ناخنایلس ناطلس ( هداز اشاد سایا )

 یرلمتا هدحراوت فی ردق رصعرب راردفرصتم هنتیلوتموللا یدالوا بولوا
 یردارب اشاب نانس هحوق یخد ( هداز اشا سایا ) رب ردشلوا یالیروک
 ۰ یدمهدا دادتماوب قحا روند هشدالوا كنوب بولوا

 لع ندنلاحر كن راترضح لوا ناخدوجم ناطاس ( هدازهرق هجا )

 ۰ ردشلوا دتع ردق رصع مراپ هکرددالوا یدنفا

 اشا نسح ینوا ندنسارژو ثلا ناخ دجا ناطاس ( هداز یوا )

 ناخدوجم ناطلس رود لصااو یرلادفتک ادفتک ینمی یراهلوکو یرامودخم
 ءرداشا دواد یرلرخاوناملس یرللواو ردشلوا یراللاو دادغب ردق«ینأل -

 یرلادشا ردناع مدقر روهشم ود ناباب هد دادنب ) هداژ یناباب )

 ردق هص رصع یدالوا بولوا كب ناملس هدنرصع عبار ناخ دج ناطاس

 بتکم ردیمودخاشاہدجا یاب رد ( كب دلاخ لبلخ ) یرب ندرانوب یدلک

 این ا



 مها ربا ندنراددا یرصع ثلاث ناخ ینطصم ناطلس ( ءداز یمایافا ) لا جز ۱
 ۰ ردراشمتا دادتما ردقرصع م رایو شهلا شض یحاقر ر وسدهخ دال وااغا

 ندتعا شم ثلاث ناخ دارم ناطلس یدنفادج هداتفا ( ءداز هداتفا)
 رد راشلناهظفاحم ینیرلترهش ردورصعر یسلیخرب ندندالوا رددنلاجرهسورو

 یرصع كن راترضح ناخ دم ناطلس ماف ( هداز نیدلاث قا ) ۰ رداشا, (بایسارفا)یخدیدیفح هکرداشبلع یلغوا بایسارفا شقا تیالو هریفونینس یدفحو لغواویدنک هدءرصب ( هدازباسارفا )
 نشم ردق رصع ع راب یدالوا رد, دنفا نیدلا سم دج یلکش 5 ندنحاشم
 ۲ ترهش هلکنو یرامودخو یدنفآ ماتفلا دبع ( هداز قامرپ ىلا ) : ۱ : . رلیدلوا فورعم هللعو
 ِ ٠ یدلوا دتم یرلقلناک داز قرهلوا ندلاوم ردراشلو

 ٠ یمظعا ردص كن راترضح ینا ناخ ینطصم ناطلس ( هداز اش سالا )

 ۲ یند یدالوا یرلماماو هلبا یرالغوا كناشاپ قطصم یردار.و اشاب دمج ساما
 ۳ ۱ ۰ ردراشفلوا مادعسا هدایز ۰ ندرصعمراپ قرداوا ندیلاوم قرملا ترهشهید « هداز یراماما اش سالا د

 3 ردهلاعرم یرلقدلوا بوسنم كراتاذضعب ندالعولاحر ( هدازیجنوا )
 3 . ردردقهلوارصعر

 3 قباسرصع هک روند هنبرامودحم كندنفا بحر ندالع ) هدازیهلا (

 23 ۱ . رلیدلوا ندلاوم ردقرصع مرای یرامودحم ردندنلاحر
 | یدنتا قابلادبع یاما كربزو یدنفا هللا نص ندالع ( هداز ماما )

  قداص ءداز یاما اشایلعو نیمایودخم یدنفا رکبماماو یدنفا ها ضف لعوا
 | هناودضب یک یدنفادعسا هدازماما یوئوقو یدنفافراع هدازیماماافا و یدنفا
 . ردددعتم ندبسو ردشعد

N 
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 | ناطلسبولوا ندالضف یدنفا نانسما ندهیفوصلاجر ( هدازنانسما )
 3 هنلئاوآ قیاس رصع یرهلوا ندحاشمو الع یدالوا یدا ندنلاحر ثلاث دارم
 . ردشلواتوف هدرصعوآ یریخادلو هدنما یدنفا نسحو شل ردق

 یولواندنسالع یرلترضح نايا ناطلس یدنفا نیسح ( «دازدلوما )
 . ردشلیا دادتما ردق رصع م رایوشعد هنندال واكنا



 ندالع یدالوا ردیدننا ىلع یربسا یضش هیفوصایا . (هداز یریپسا) .

 یدالوندنسهع رکر دشلک ندنروکذ دالوا یراق وا رصعمرای بول دا

gE : 

ET )ظفاح یلمورضرا ندل وانا ادم ناطاس یا وز و  
 ۰ ردشلوا نطنمیلادناخ هلیتافو (كبلاج-) هددهملا بیرق هکردالوااشاب اسا

 لوا دوم ناطاس بولوا یسیلاو ردلح ( هداز شا قحا )

 هنرلت واه رصع كنراترضح ینا ناخ دوج ناطلس نذنرصع یراترضح
 ۰ ردشلوا ییاوو ریزو یدالوا ردق

 ندنسالع یرصع كنرلترضح ثلات ناخدجا ناطاس "( هدازیمسا ) ۱

 یدلیا دادتما هدانز ندرصعر هک روند ها رامود ع یدنفا قحا درک

 ۰ رایدمهدنک ورایاندتولومو

 ندنسارزو كانراترضح ییا داب ناطاس (  هداژ اشاب ردنکسا ۱ :

 نیت دمر دق دنامز یرفترضح لوا نانا هاا اشاب ردنکسا

 ۰ ردشلدونوا یراما بولوا یلکروس یرلفرش قم رایدلوا

 ثكباشاب فور قسازدص هک ردن رد کت هل اعرب وب ) هداژ یدنفالعاسآ )

 لیعامسآنب یدنفادمسنب اشاب فؤرنب ( یدنفاكب مهاربا ) ندندافحا ردیدج ۱

 ورتداهلش طخ بولوا یر یلع بابو یدافلخ یذمآ هزفو نیتس ردیدنفا

 یداماد كناشاب بیجت یجروک ردندالاب لاجر هک ردشفل و یساضعاتلود یاروش
 یرامگتر هلن اد لود رد داماد یدک هود (اشا اضر)یسلا و تكنالتتتولوا

 یتواعع یتاما تاموضر ندالاب لاخر یدامادكمرلترتضح (اشاب قبفر دجا )

 + رد( دفا كب لعد )
 نوفدم هدقنزا ندنلاجر یر نضع یراترتضح عاف ١ ( هداز فرشا)

 ندناهعا بداو ل و ناد هنظم ئل نخ رت ندن راجا هکر رد دال واللا دبع فرشا جش
 ۰ رددوحوم ىنا نالا هدهسور یدنا

yakننح) یمودحم ول هکردرلهداز اشا قطصم .(دهداز لهرد وقسشا»  

 ندالابآ لاح ر (( قدنفا كال ضار: خلع ۱ یحوک و شمالا لاحرا ( تا نم

 ةع رک كنم راترضح""ناطلس هلداع را ردندنسانضعا. تلود" یازوسش بولوا
 هنس رندن رار دالا راشم هکر دم الا ج وزتی ( ناطلس منا هننوغ ) یرلهنوتع
 ردراو یمودخب هدنماب (كب لالح )ندنسهبنات ةحوز ردشلنالاح را ر
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 و
 الات كنم راترضح ناخ ناولس ناطلس ( هداز دوعسلاوبا )

 تلا” ناخ ادا ناطلس بولوا ندلاومو رودص زدندالوا یدنفا دوعتسلاوا

 ۰ ردشملاق یراما ند رات ةف جج هدعز ردنشلوا یو ردق هن رصع

 ركبوا یراصل زوک ندنسالع كلاثدجا ناطاس ( هداز رکبوا هرق )
 یداقحا و ندرودضیدنفانافعو السا ین یلغوا رذیدال واثتدنفا

 . -. ۰.۰ ردشمالروک ادا( ضيف, رولوا ردق رصع مراپ زایدلوا ندیلاوم "

 o تاناترضح تلا E BIA ( هداز اشا رکی وا (

 تزع ندندالوا ردشلوا یندآضیفت ندندالوآ ید كناشاب رکبوبا یلهسالع

 را ام نطق تاذرب هدنما كب

 ناطاس یداماد كندنفا نطصم یجاح سیر ( ہداز اشا رکبوا )
 هدا ضش ید یدالوا بولوا ندنسارزو كنراترضح ثلا ناخ ینطصم
 زر دم وا

 یدنفادم ندعبار ناخ دج ناطلس ترضح رصع ,یاذع ) هداز ها ( :

 ندرودص لوا رصع مرا یدیشآ وا مالسالاجش یدنفاهّلادبع بولوا یدالوا
 هددیساراو رل( هدازها ( ض٬إ یدا نددافحا یخد یدنفادج قیدص

 رد تمار دک یراتیسن د هباع وب

 ناف لهنتندناج ر كنراترضحكلات ناخدجا ناطلس ( ( هدانلمتا)
 ۱ ۰ رد هرالءوا هلا ىدا

 جلا یرانمحهرف) هکرددالوا راناذ ضمب ندارژو (  هداز اشایدجا )
 یرلعتآ ردفهنطساوارضاح رضع یک (اشاب دجا یزاغ)و(اشا, دجالرت)و (اشان
 م ردراو(اشا لیعاسا) قیرفذشتدالوا كناشاب دجا يزافردشادشی

 یدال واهلل وافورعم هلو یدتفا دع دام دناتسیمع ( هدازخا 2

 ناطلس قحا رایدل واروهشمردقهتس ناسکس قرهلوآ ندرودضو مالسالا میش

 بونلوا ورايا ندیلاوم یرلء هزکص هلفروس بضغ یراترضح عبار داع
 اتنا هک /ندهلاتون را ضع یراترضح عاد ی

 نام ندلالو هدعلار ی ا ناظاس رصع (  هداژ اا نالا )ا

 ۹ * ردرلاشاب و لیح فالو اما نالّسرا

 ياو -(ئدئفا نطصم) نائبا کوا ) هداز نالّسّرا )

 :ردشلنید هب ( یدنفا



 هراس و بارم ید یوافحا و والوا کاکا ےب ر اس

 ر SEs ملخلو/ وعم هم ےل I ا کر

 یس نور ی وک ادا نما اقا یا یا هرو ںی موا ہا
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 كناشاب دم یللقوص قبساردص اشابناخ مهارا ( هداز ناخیهاربا )
 راشم ردص مولا یدند هلو هندالوا هلغلوا هداز ناطلس نامساو یمودع

 ۰ ردراو یدالوا قرهلوا فرصتم هنتنلوت هبلا

 یداماد كن راترضح كلاتناخدجا ناطلس ( هداز اش مها ربا (

 ۰ ردراو یالوا تاحر ندرلهداز هع رک رد.دالوا كیاشاب مهاربا یلرهشو

 ندندالوا اغاقاروطرب هدن صع ثلا دا م ناطلس ( هدازاشاب مهاربا (

 (لیعاسا)یرداربو (اشادجقاروط)یمودحم ردشلوا ندنساما هناسرت بولوا

 شردهدقفل وهدنلود تامدخ یدالواندنلوق ك.لیعایماردداو یرلنادناخ كکب

 ندنسارزو یرلترضح لوا ناخ دوج ناطلس ( هداز اشا , مهارتا (

 . هتیرایجنرب قحا رارونلوا تبسنهاشاب لیعایسا فئار یمودخعاشاب میها ربا یلهبطالم

 تعصع)ندیلا وم یرالع وا كکب تفآ ر هللادعندرودصنددالواردشل زایاف وطعم

 ۰ ردنایحرب ( كيتزع ) هلبا ( كب
 یالسالایش یرلترضح كلاث ناخدجا ناطاس ( هداز قععاوا )

 مالسالامش یرقن دنج هکر ددالوا یدنفا لیعايما قعساونا یلهیالع

 هللا فطل ) ( هداز ص )ندو ردراشلوا ندیلاومو رودص یسلخرو

 بعشت یدالوا كنلعوا ترد دید ( «داز قحا ) و ( هدازدعسا (  «داز

 ِ ردراشغا .

iy Dit: Ahir ی دنا رس کس کین ای e n a 
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 .۰ یدبا لماک * قوطن یدلوا قفوم هدیدجنو ابحا ییدکت ندفرشوب
 یدلوا د ۱۳۰۲ بولوا ندنخاشم یتولخ ( یدنفا سنوب )

 ۰ ردنوفدم هدنسویق یرولس
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 در نادر قاقات ردت وام نور | اش سنوب 1۳
 ز زو « رایت ناب تن یوطابا هدعب بولوا شا هدننامز كن

 یدلوا مظعا ریزو هدننداهش اشا نائس هد ٩۲۳ یدلوا یار زو اب
 نوا كننامش هدندوع نونا رغما ردشلدا هیمض یلبلاو رصم هدنحهف رصم

 سکر حیا میجم* همدشناقوسم یدلدا هناما هد وصو هماشو لع هدر

 بولوت یمودعندیک هرصم هدوا بولوا ضرتعم هنکللاو رصم كکب یربخ

 ۱ . ردشلبا قفر ترخا هنرد

 ماعلا لبق رد-شُما ان ینیدصسم ناغرد ( كب ناجرت ۰ اغا ستو )

 هارقلاراد هدرب هلا لاک | ( اغاینطصم ) یردارب ءرکص یدلوا توق هد ۸

 . ردشلیا هوالع

 یرک | بولوا یروخاریم كناشاب نانس هداز هلافح ( اغا سنو )
 هلیسهنام یلیرارف رکسع هد ۱۰۰۵ یدشاروبنانحا قاهقرفتم هدننوناه رفس

 - ردشلدیاانفا ندنفرط اشا ھارا
 ردمودخح كندنفا د هللا ما ( هداز كربس ۰ یدنفا سو )

 یدلوا فارشالابیقن هلیسهبام یلوطانا هدنمرع ۱۰۵۷ بولوا النم ۰ سردم

 ۱۰۹۲ یدلوا یساب یبا مور هدعب یدلدنا لع هدنس هدهقلایذ هنسوا

 ۰ ردراو یتکمرهدن رقیماح اغادحم یدا داعو ظفاح یدلوا توف هدنرفص

 ینادیمریم دبتراب هد ۱۱۰۸ یدلوا یکب هدکبن ضیفتلاب ( اشاب سنو )
 .ردشلوا دیهش هدننرح هنتنسهدنمر ۱۱۰4 یدلوا یسیکب راکب شعرم

 بولوا یسالال كن راترضح عبار ناخ ینطصمناطاس ( اغا نتو ۶

 ردنوفدم هده دبج یدلبا لاح را هدنسهعایذ ۱۳۱۹"

 ا ۲ یاب یجوبق هدسات ناخ دوج ناطلس رصعو روشوبس ) اعا سنو (

 ۰ یدلوا توف هدعب بواوا

 یسالنم هفوص هد ۱۲۵۳ و سردم ردنلرپثقا ( یدننا سنو )

 ۰ ردشلوا توف هدعب یدلوا

 یدلوا یسالنم هرود ۰ سردم ردلهحدخا ( یدنفا سنو ع )
 ۰ ردنوفدم هدنرازاب تا یدلبا لاح را هد ۳

Jیدلوا 9 ۲ یدنفا رفعح شک ءدیلقدنف ( یدنفا سن ون  



 او

 ۱ ا هدنسیدب نوا کنمرحم ٤٩و یرظان تارا بل رب کا

 ۱ باح نداروا هنسواو یلاو نوزبرط هدنشا كامرع ٩4۵ و یرظان هلام

 ردشلزا توف هد ۱۳۹۸ ةدوعلاب هد وزب رط هدعب یدلوا یرسهوق رکبرایدو

 قفومهتمدخ "ادقنو لا نارواو ةتسسات كنهقفشلا راد یدنا بساع « نیطف

 ۱ ۰ ردشلوا

 دووا رایبطخ ییماح هناخدغاکویماما یهلالیرد ( یدنفا فسو )

 ردشلنادلوت ۳ و , ثدنرخالایداج ۱۲ هدنداعسرد رددنفا سابع

 هنش رش ,عماج یه ال هیتلر ا يرد هلغلوا بوخ یمادص هلا نأرق ظفح

 سزدمو یرایرہش لوا ماما "عقد هدنرنوا كنابعش ۱۲۹۳ یدشلوا ماما

 ۱۳۱۰ كردازارحا یراداب ییا مورو. یلوطانا « لوتناتسا «تیواوم بولوا

 توص ردشلسا نفد هنکهیکن یدنفا يحو شلتا لاح را هدنناضمر یسهنس

 ۰ یدبا بیدا تاذرب یحاص نسح قلخو نسح

 ییدروتک ردیسیجراب نوطواو یدیرم هما قداط . ( هما سئو )
 توت تایملاو تاک تیدیلوس نکیآ ییا یدا نوزوم كب رلنوطوا

 ۰ یدلوا توف هد ۸۳ یدا

 ۱ ده اع رب :نوفدم هدناتسرتق ییوک ىلاي هدزژوقکب (یزاع سنو )

 هکر دنوئدم هدنسهد ر ید هرانه هتګ هدب زاغرب ردندنلاح ر یحافترضح رصع

 ردراشهزویب اشنا ناخد عقلاوبا.ناطلس یدیعسموا

 قرلوا ایرد نادوبق هد ۸۵۸ بولوا نداما . . ( ضاخ . اشاب سن وب (

 یدلیاعف ییزوا شاط هد ۳ ردشلیا لاصفنا هد ۸۷۲و شما من یزونبا

 ۰ یدلوا دیهش هدنس درام نسج نوزوا یهاش نارا ًابقاعتم "
 هما یدبایشاب یحافلق هدنرصع ناخ دزاب ناطاس (  اغا سنو ) "

 ید هدنزاوج میلس ناطلس بولوا .غابد ( اغاسنوب ) ردشلنلانب ید
 رادر وقفه دنس هرم ید م هدسیدنک هک ردراو یمهلحمو

 هولا رود هرکص یدلوا کپ هنسو هد ۸٩۲ ضفتلاب ( ك سنوي )

 ۰ یدلیا لاحرا هد ٩۲۲ بولوا کب باتنیع هلبا

 لوا ناخیلس ناطلس رد کرج رب ندنسایمایروغوصناق .: ( كب شنو )
 یدلوا دیهش هدنسه راع رے ردشلبا تلاخد ضع هن راتر صح
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 جور را

 هداروا هدنرفص ۱۲۷۰ یدلیالاصفا هدنبحر ۱۲۰۹ بولوا یسلاو كمئالس

 ۰ یدلوا توف
 هدنلوالایذاج ۱۲۷۰ بولواناربمریمو یشابیحوق ) اشا فسوب (

 هرکص ندنلاس ۱۲۸۰ یدلوا ینرصتم لصوم هدنسهدعقلایذ هتسواو توبرخ

 7 ۰ ردشلیا لاحرا

 یساولربم هصاخو یالاریم ضشفتلاب ندهاهاش رک اسع ( اشاب فسوب )

 ۰ یدلوا توف هدرا 4اس وب یدشلوا

 ۲۷۵ و هنسو ۰ سردم ( هداز یماوسس « یدنفا اض فسو )

 یدلوایسالنم هنسو هد ۱۲۸۱ یدلوا یسالنم بیع سابارط هدنرخالاعسر

 ۰ یدلیا تافو هدعب

 هد۱۲۹6هلتع نعهزاج بوریکه هللا ةن قیرط رد زرت  (یدنفافسو)
 ۰ یدنایتعاش ردشلیاتافو هدہناخ ز زعلادبعناطاسرصع لئاوایدلک هن داهسرد

 هدهرونم هسدم تیام بولوا سردم ردلتورخ ( یدنفا فسو )

 ردشلیا لاحرا قرلوا نسم هداروا هد ۱۲۹۲ ردشلوا یسردم هددوم

 ۰ یدا تاذ رب ع شهرو نذا هعفد چ وا هتسهبلط

 یدا ندنسهلالس كکب هتلادبع لهححا ( یدنفا ليج فسو )
 هلا لولح لود ناکرا یدلوا یسادک وبق هرکص یرادقوح وق هدنداسرد
 یهدابج سار هدنراصحیلوطانآ هدنلو الا عمر ۱۲۹۷ یدلواهدردقیلوافنصیوا

 ۰ رد( كى یاع)یودجم ردنوفدمهدن راصحیلوطاءایدلوا توف نکیانک اسهدنرصق

 .زور تامیابم هیماظن ضیفتاب ندیرکسعرسباب (  اشا اینم فسو )
 ۸ یسحهبساحم فاقوا هدنرخاوا كنناضمد ۱۲۸۰ یدلوا یسیج همای

 یراشتسم رکسعرس هدنرخالایذاج ۸۸ و یبحهبساحم هیماظن هدنرفص

 یراشتسم هبلامو یسر تابساحم ناود الاب بتراب هدنسید نوا كننابعش
 تاموسر دا نوا تنها یذو یرظان هلام هدنحوا نوا كاضمرو

 كنلوالایذاجو یساضعا تلود یاروش هدننوا ثكناوالامسر ٩۰ و یا

 ٩۱ یرظان نداعمو نامروا هدنرخالایذاج ٩۰ یسیر هعفان هدنسیکیا نوا

 ترازوهدنر نوا كنبجرهنسوا یدلوا یرظان هیلام اینا هدنشب نوا كنمرع
 بواوا یرظان هناخ رتفد هدنسید نوا كناوالامسر ٩۳ یداروبب ناسحا
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 ۱ هی ندنراسا بنس اید ۲۶۵ یدلوا ربسا هد هبسور هدنیلس كی

 رهظم هدناهاش وقع هده .یدنلوب هدنتب تع نع هش رش ج هدندوع بولوا

 لیا مور ًاقاعتمو نیدبا هدنلوالامیر ۱۲۰۷ یدلروتک هتداسرد قرهلوا
 دون یذ یدلیا لاحرا هد ۱۲۵۹ بوللوا لزع هد ۲۵۰۸ یدلوا یسلاو

 ۱ ۰ یدنا عاشو
 ام راطق ردسودحم ثكندنفا لمعاسا ( یدنفا فسو جاحلا )

 "هدنسالا یرکی كنسهحسایذ ۱۲۹: یداوایظعاو هفوصایا قرتلاب بولوا
 1 ۰ ید ملاع ۰ یتام * نسم ردنوفدم هدندرا هرت هدوا یدلوا توف

 رادکساو یسالنهیفوصو سردم ردبلرهشقا ( یدنفا فسوحاحا)

 ۰ یدلوا توف هدرل هتسو قرهلوا یاب
 هد ۱۲ بواوا یرادویلس ترادص ردحروک 7 ) اشا فسو )

 هد ۱ بواوا قرصتم شعر هد ۹ هلا ه ولا رود یدلوا ناریمریم

 ۱۳۹۳ یدلوا یسلاو شعم «دنشب كنسهدعقلایذ ۲٩۲ یدلدیا لع

 ۱۲۰ بولوا یسلاو توبرخ هدنبحر ۱۲۰۵ یدلدیا لزرع هدنسهجایذ
 . كب یرون) ندنلاحرالاب هر یرسیموق یژر یمودخم یدلیا تافو هدنلاوشب
 8 رد ( یدنفا

 هد ۲۵۵ سردم ردیلسدق ( هداز یلع ۰ دیسلا یدنفا فسوب )
 ۰ یدلوا توف هدعببولوا یسالنم مو رضرا هد ۰٩ و شعیح

 هد ۱۲۷ بولوا سردمو ماعسرد ردیلریکیرع ( یدنفا فسو )

 ۰ ردنوفدم هدونق یرک | ردشلوا توف

 . یدلوا یرومأم لاوما ربرحنو یشاب یجوق ردیلصراق  (اشاب فسو )
 لصح زا هدعب ردشلوا نامو افاق تولوا لصح زقاس هد ۸
 - هرشا هد ۵۱ و قرصتم هملاطنا هد ۶۷ و صع زقاس هس هد ۶ تولوا

 ندقدلق لصفنم هدیدم تدم یدلیا لاصفا هد ٤ یدلوا قیرف هرصقو

 ِ یدلدا نفدهنسهکت رات ال وا هدارسقا بودا تافو هد ۳ هرکص

س ماس هداز سرو هەروا ) اشا قیدص فس و (
 ِح ردا كناشا یز

 هدن رفص ۸ ردشاروس ناسحا ترازو هدنسهرع ییاعم ۱۲۹۷ بولوا



— ۳ 
 یرظافاقوا اددحهد 1۲ و یحناشن هدنلاوش ۷۰ و یرظانهربخذ هدنزور 1
 لبا ركي وفدم نو ناتشب یدلبا لاح زا هدتمدخوا هد ۱۲۵6۵ ردشلوا 1

e۱ ۱ ۱ نا یدا  

 . ناناکجاوخ بولوا ندنسهلالس كناشاب دجنا حاملا - ( كياتفسو) ۰

 هاتصاسم رود هدعب یدب لوا ا نیمرح هد ۹ ردشلوآ

 ۰ یدل وا توف 9

 - هدئزادو یشاب یبوبق ردمابعا شودا " ( اشاب یهو فنون جالا ) "
 ینیدصت دارقف یدلوایرظان قحوقامص هلقلناریمزیم هد ۱۲۵۰ یدل ول یم سام 1

 « یدلوا توف هدنس هدسقلایذ ۱۲۷ بولوا بوکش هلتسح
 اف هدرهشکی هد ۱۲۵۰"بولوا یشاب یبوبق (  اافسو جالا )
 ۱ ۱ ۰ ردشلیا توف هد ۵ Ca 9+ )و

 هلآ كردن ردن كناشا ىلع ( یغوا نامارق- اشا سو )
 شا هدققاب هر اشیا تیالو د یخ وعش كردن انا غوا كحوک

 یدیشاوا خزاف ةکیدجا لعوا کد یردن نکللاو تعشلبا رظ هد ۱۳۹

 نارکت هد ۲۱۸ بولآ ندنراداز قیالو هدنرفص ۲۱۰ ینعب هدنرورم هام زکس

 . هد ۲۲۹ و شلوا یسلاو سلبارط هغو هد ۲۲۰ قرهلوا یلاو كب دجا

 افا یدخزیش ندنسالس رک | یسیردا جش یک اخ هایش بار ین
 . ب رلکب ییا مور ندهبنس تنطلس بناح هتسهدهع هدنامش ۲٤۷ ردشلیا
 ٠ كوي بودا افعتسا هد ۲۶۸ ردشفلواهیخوت ًاسر یلیلاو هلناسحا یاب

 , نامارق ندنغ سلبارط هد ۱۲۵۲ ردشفلوا هیجوت تیالو هکب ىلع لغوا
 ا ینطصم؛ لغ)ئرالغوا ردشانا تافو هدفبو قمقح هدوب هدنحارخا یرللعوآ

 ۱ ها ارصم ونابرتغهدنسلبارط بوشش هدشنامزنک رد راک( مه ارباو رع .ناتعو

 | ۰ ۰ ۰ رلیدبا یلستم هنردآ(نطضم)یسلوک و و هلفرواو سجو
Eهد ۸ رد.هودنح تکی لمعاسا یژوربس ) شات صلح فسو  

 ع لتا رافوز وب عا هلئرازو هدنمرع ۲۳۳ یدلواندناعاهدازوآهدننافو یردب

 .. یدلوا یسیلاو باخ هد :۲ و ناخوراص هدنرفص ۲۳۷ بولوا یظفام

 . هنراوهد ۲۵6 بولوا یظناغ هنراوو یدلوا رومأم هند راغ لاصفالب ۳

۳ 
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 اک ا ج

 . یجوبق ا يدور رک هلو بانا هنلظفاحم اغا(شيردا النم)

 هدنبجر ۱۲۳۹ قرملوا یظفاحم لماربا هدمب یدلوا. ناریمریم هرکصو یاب
 دجو هکت هدنلوالا یذاچ ۲۳۸ بولوا یرکشعرس نادغب و قالفا هلترازو
 هددفوص هدندرد نوا كنیحر ۱۲:۱ یدلوا یرکعرس هوم هل راقات

 هدنفر طهروم هدهسیدتا تيجو تقادصراهظا دهن وط "یدلیآ تافو نکیاظفاحم

 ۱ ۹ :یدهواقفوم ندالکشموبایسا "ینادقف هترفظم
 رس بول وا ضش ندواهنوردا . (ظفاخ : یدتفاار فسو )

 یدلدماغارح هلتلوت یقحاجت هدازبش هرکص بولوا یاب یجنراص ینعی یراتسد
 بولوایمارهش هدنزحالایذاج ۲۲۳ یدلوا یناک یتنلوت ملس ناطلس هدعب

  هراهدهبو ییمانواه رضا هد ۲۳۰ و یسح هبسامهزح هد ۲۲۷ لزعلادعپ

 یدلوا یبما رمش رارکتو ینیما رتفد هدودراو یسحهساحم نیمرحو یتما

 یدلیا لازا هدنشب نوا كلاش ۱۲۶۳ یدلوا نما را هن هدنحر ۷
 درس ۱۲۹۰ پولوا شردنس ( كبدجم قح) یوم ردنوقدق هدیدانع ۰

 ر « ندشلدا نفد هناي هللا تا ۰

 ۲۱ )سردم هد ۱۱۸۳ لیصعلاپ ۰ .( هداز تسوبمش ۰ یدنفاتسو )
 ۳۸ یسالتم همرکم کم هد ۲۳۱ نسالنم هنزدا هد ۲۲۷ یمالتم كالس هد

 لبا لارا هح ۱۲۵۶: بولوا یسهاب.یلوطانا هد. ۲۵۲ یمنی لوبناتسا هد
 ۰ ردیدنفادلاخ ندرودص یودخم یدا ملا ردنوفدم هدنراوح عاف

 هد۱ ۲۳۹ تولوا یسغشاپ لیلد كىاشاب دو یدمارد 1 اش اب فس وب (

 هلقلاشاب ضیفتلاب ندهناسرت ( اشا فسوب ) یدلوا یفرصتم مروح هلقلناریمریم
 . شیری یدلوا ناریمریم هدنبو قرصتم یبرق هد ۲۳۸ و قرصتم سودر
 < ریدلوا توف ایقاعتم

 دچا یورپ رخ ندنسافلخ ییوتکم ترادبص .,( یدنفافسوب,حاطا )

 "ییوتکم هد ۱۱۹۱ یدلیا داوت هدهبنا طاس ةغلق هد ۷۹ ندنبلص كندنفآ

 هنرفس رصم بولوا ېتاک راجه عو یجوتکم هلناءفد بوریک هیرتفد

 رومأم هتماقا هعفد کیا رتوشاوا یحنافوقوم هد ۲۲۳ هرکس ندکدلک بودک

  هدنبحر ۱۲۳۷ مادخسالاب هدنلود تامدخ هنو شمروک هدییدأت بولیدا

 هام ییارب هلال زص هد ۳۸ و ی رظاب هنا وط هد رحا هنشیو لوا يش رادربفچ
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 ردشلوایحرالبکقر هالوا غارحه و اه نوردناب ول وادبعلصا نع(اعافس و)

 رب یدلدیا ل نعهدنل والامس رهنسوا یدل وا یببامویشاب یحهوهفهدنمرم ۲۳۶ ۰
۳ 1 3 ۲ 
 ۰ ردشلوا دیش هدهرومهد ۱۳۳۸ بوا وا نده رح یا مایخد ) اعا فسوت ( 1 3

— AM — 

 رلیداک هلوساتتسا هلبدنفا نامع یردارب لوس و یردن هد ۱۱۵ ردشلنا كلوت

 هد ۱۱۹۰ یدلوا ندناکحاوخ هرکص بوریک هن نلاع ردص “یيوتکم هد ۸

 هرکص و نیما رابنا هدمب یتاک ی رکی هلئدوع هد ۲۱۳ یدلوا یریفس هردنول
 باکر هد ۲۲۲ ینیما هناسرت هی هد ۲۲۰ و ینیما ج هدعن و ییما هناسرت

 هد ۲۲6 یدنلوا لزع هدنشب كنلوالامسر ۲۲۳ بواوا یراد رتفد نوباه

 هدمب یسادک باکر هدنسیمرکی كالوالا یذاج بولوا یرظان هنا توراپ

 لحاس شاطکشب بولوا یسادنگ ناطلس هتنابهو یرظان دناخرتهمو هنافج
 .یذاج ۲۲۰ بولوا ینیما لزنو یحعیاسم هدمب یدلوا رومأم هزبحت ییارس
 قیم هنسساوا فرطرم فانهماهو "هلاغ یدلوا یساددک ترادص هدنرخالا
 ناب هد ۲۳۲ و اشن هدوملادعبو یما نوناه ءرض هداعلاقوف ةد ۷

 هندن ردا هل رومأم دعا هد ۳ ینیما هناسرتا هنن هد ۳۶ ینادْک ترا
 هدنسیکیا كنل والایذاج ۱۲۳۹ بولوا ینیما خطه الاد ۲۳۸ یدلوارومأم
 بح ب هاو وفم یاسا را وفد هدناسنرف نا ادا زا رفا تو
 كنلاوش ۱۳۲۵4 ( اغا نسح یحاح ) ییهدنراد یمادک یدیا لوتم « نکشلد

 . یذلوا توف هدنزوقط

 ردیسهداز ردارب كنيدنفا هاربا مالسالاغیش ۰ (دین:یدنفا فسوب )
 یمالنمهسورب هد ۲۲۵ و یسالنم رادکسا هد ۱۲۱۷ بولوا سردم هد ۸

 یلوطاا هد ۷ یس هات لوماتسا هد ۲۳۲ یسهان هکم هدنهرخ ۲۲۸و

 یدلوا یرکسعضاق ییوطانا لسفلاب هدنرخالاعسر ۱۲۰ بولوا یتهاب

 ۰ ردشلیا تافو هدندردنوا كنس ا|یذ ۱۳۰

 نام ساپ هدنکلخک ریناسودا لصانع ) یهعفوقر ۰ اشا فس وب (

 نابسا بول وا یناعا هعفوقر هد و یشانکو لب س زار یاس هنلعوا 1 ۱

 یرادهنزخح كنافوتم ءدهسا شریک هنسهعلق ندو ا هدشنافو كنلعوا 3
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 ۳ نوا كلوالا یذاج ۱۲۳۲ .یدلوا یضش یسهناخولوم شاطظکشب

 . ۰ یدژاب ج رشه عە رش یونثیدا دهاز لحاف ۰ طاطخیدلواتوق

 یتطصم روخاریم ردیجروک ( روک ۰ اشاب نیدلاءانم فسو )
  لصح ءهدنس,رناد كکب مهاربا ندرودص یودم كنا مولوا یسدلوک كناشاب

 هاش دی لالخب هدمب یدلوا :ینظا ,نورضا میاشا قطصم یسانیبا ها ع
 نوباه ندعم هلا هس لاسرا هدننافو ردشلوا یرادیلتس جردتااب لما بابتا

 . رکبرایدهد ۲۰۸ یدلروترازو هد ۲۰۷و ناریمریم نکیآ ءداروا یدلوا تیما
 هد ۲۱۱ بولوا یسلاو مورضزا ةوالع هدنسیدبنوا كنيرخالا معبر ۴۹و

 "ةمصخ هلا لزع ندردلح هل سیلط هد ۱۲۱۲ یدلوا یسیلاو ردلح ةوالع

 بولوا مظعا ردص هدنزکس كنل والاسر ۳ یدلوا یسلاو نوزرط

 هدنربیمرکی كنم رحم ۱۳۲۰ یدلک هه داعسرد نددعم هدنشب نوا كنل والا یذاچ

 بولوا یتیلاو نوزیرط ًابقاعتم یدلیا اوزنا هدنسهناخ هدنکب رلکب هلا افعتسا
 نوا كز یدلوا یزکسعرس "قرنشو یلاو موزضزا «دتمرم ۴

 یسلاو بلجن هدعبو هننوق هرکص ءامرب یدلوا ینیلاو ءرتعبو دادغب ءدنزکس
 ندنلح تولوا مظعا رادص ناب هدندرد نوا كن سهدعتنایذ ۲۳۳ ید وا

 هدنستانوا كن رخالامسر ۳۹ یادلک هت دادس رد هډ رک ثكنل والامسر ٤

 ۳۳۹ ردشلدا عفر ندرزوا یاما ندعهو شلدا بیرغآ ههقوتعدو لع

 یظفاع زفاس هد ۲۳۲ و یظفاع لیایلراقو زون عا اشالاب یرازو هدنهرع

 ردنوفدم هدنسهن رت سانلا مش هدزقاس یدلوا توف هداروا هد res تولوا

  یمدخلخهدنهفرص«یداراویرصب فعط یدا لقاع « رویغ+ یشنم«رعاش
 ماحو یدا موکحهعاخ هشئاعندن رلهتسوا یماج یللیدنق یس هح وز قحنا یداروک

 لد»دلوئرب صاش ردشلسا نفد هب هلق بودنا تافو دتا 99 ب

 نفیدلوا ناداش هرکر هله ءاداشا وا « ءلدروک اا وا نادنخ یل ادر كنهدیدجع

 یجهرک دك وس یمدقتم هاذلوا « هلدروک » قدر كنسهدصت یحلطم « كدروک

 هدینسکیالر هد« زکسیمزطن زای لهدا دع وقعمیرعاش یداه» هن یدنفا ف رام

 ی«رصبلایع» نکیاربد « یضتلاءاحاذا » هللاوپسهدنروضحیرب ردشانا لزع

 ۶ یضفلا قاض » بومزو هلا راشم هدقدلاق هقاب هنزوب كناشاب بوتون

 د زکسکح هد
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 ردشقکهعع هرکس ندناحترا كناطلسدلاو هد ۲۳۱ بولوا ماکلاذفانو شا م
 هدنسید نوا كنرخالامسر ۱۲۲۲ یدتیک سا نتماقا هدهسورب قلاراوا 1

 هنسدهومند روما یفرصتو ریبدت بوقار تورث,هعلیح یدلدا هتاما هداروا "
 دج )سردم یودن ردقو یناربخ هدهسیدریداپ اس ثكشوک یدا قلعتم

 ردنوفدم هدوبش وط یدلوا توف هدنربوا كنلوالا عير ۱۲۲۹ ( كب قیفش

 رد( كي بعار) نود كکبرینم رد رلکی (رنمدخ+ینطصم ) یرامودخ رکید
 دجا)یرا ردارب رکیدردکب (قیفوت) ندرودضیودخع هکرد(افارع)یردارب
 یدلدنا نفد ه وق وط هلا تافو هد ٥ (اغا طصم)ردرلاغا( قطضمو

 كلوب ةکردشلوا توف هدنرفص ۱۲66 (ملاخ اهلز)یسهعرکو كناغا تسو
 یدلوا توف هد ۱۲۷۰ یدنفا لیعاسا ؛ن دلا سمش یسهفیلخرس نوبلاق یجوز

 ۰ ردیوفدم هدرادکسا

 هدنرلرات ۱۲۰۵ هرکصو یشاب یجوق . ( هداز ییعنع .اشاب فسو )

 هسطا هد ۲۰۵ و یسلاو رکیراید.هد ۲۰۷ و یفرصتم لیا ما هلسقلناریمریم
 ینبلاو هلاحرت هدعب یدلریو ترازو هدندرد كنلاوش ۱۲۱۲ .بواوا یسلاو

 یسلاو هرتتسلس هد ۲۱۷و نمرح ینعی هنردا هدنسهدعقلایذ ۱۳۲۱۳ بولوا

 بولوا یسلاو نیتوخ هلیساقا هد ۲۲۰ ردشلدا مفر یرازو هدعب بولوا

 ۰ ردشلوا توف هدمب یدلوا یظفاع زکد قا هدنحر ۲

 بولوا یبدا كندنفا ميهاربا مالسالا جش . ( دیس + یدنفا فسو)
 لاحرا هدعب بولوا یسالنم هسور هدننابعمش ۲۳۸ یداوا النم . سردم

 تولوا یضش یسهیکت یدنفا يحم . هدشاطکشب ( یدنفا فسوب ) ردشلیا
 . یدلوا توف هد ۰

 لیلا هدنکلفک بولوا ندنتریشع و...( مک اه فسوب )۱
 نکردنک هچ اشاب هّلادبع هدازمظع یدلوا هدنرورب هدنناي كلیعامسا النم ۍشاب
 كنبحر ۱۲۳۲ نوجما یریمدن هارلساه و هلیسح یعاجش یدلیا بصناسم ینا
 قفوم هشیارب هد ۱۲۲۵ یدلوا عح ریماو یسیلاو ماش هلترازو هدنسکیا نوا

 هدننالو یدلوا توف هدنس هدعقلایذ ۷۱ یدتا رارف هرصم هلغءامهلوا

 ۰ ردشملربو قلبشاب یجوپق هکب ملس یرادهننزخ
 هزر یرد هد ۹۵ رد-مود# ك درب اجا ( هدد فسو )

 یار ۷ 0 



 ببر ۱

 او رز نس ندکلرکیعرس هدنحوا كنرفص بول وا یسلاو

 ظعا ردص انا هدنرخالایذاج هنسواو یسیلاو هنسو هرکص نوک ج اقربو
 بوردرا هداتخ للص یرفس یدلوا لخا دهیینعش هدنح وا رکن كىا يدلوا

 یظفاع هانا هلبالزع هدنسیملا نوا كناضم رو یدلک هلو اتسا هدنحوا كنابعش

 هرونم ةهندمو یسلاو هدح اقاعتم لا. لع هدنابعش ۲۰۷ یدلوا

 كلسردم هننرامودم یدا ردم یدلبا لاح را هدنمر ع ٥ یدلوا یظفاحع

 ینطصم)کوببیداواندرودص (كب فیظنو) النم(بدوجم) ندرانوب ىديشلا
 كسکو هلن وف هد ۹ تولوا سرد هد ۲۰۰ :خد ( كم نیدلاءابضر

 ل ع نیس :یدجرق عماج هدیلقدنف ردشلدبا نفد همریدلق

 هدنلاوش ۱۲۱۰ بولوا ناریم ريمو .یثاب یجوپق  (اشاب فسو)
 توفهدءب بولوا یسلاو کوا ناطلس هد ۱۳۱۲ یدلوا ینتکب -رلکب نوزرط

 ۰. ردشلوا

 بولوا یردارب اب ۲ یودخع كناشا دم .. ( هدازمظع ۰ اشاب فشوب )

 ۱۱۹۰ ردم وا ضوبشاندرچبولرا یفرصتم ماشسلبارط اراي بتراب
 یلغوالعكچوک هدهنطا هد ۱۲۰۰ بولوا یسلاوبلح هلترازوهدنلوالامسر

 هدنلاوش هنسوا یدلوا یسلاو هنطا هد ۱۲۰۱ قمل وا دومأم هعفد یتسهلناغ

 ۱۲۱۳ یدلوا معقم «دریمزا هلفر یرازو هرکص بوليرو یاس لیا جا
 ۰ ردشلوا توف هدسب یدلوا یسلاو ماش شابارط هلیساش | هدنسهدعقلایذ

 تافو هد ۱۲۱۸ یدلوا یسالنم بوبا * سردم .. ( یدنفا فسو )

 .اضهر ۱۲۲۰ بولوا یسضاق راصاخ هد ردا ( یدنفا فسوب مش ) ردشلبا

 ۰ ردنوفدم هدوق یرک | زدشلوا توف هدنن

 كنوالاممر ۱۲۱۹ بولوا یمادتک رارحوق ۰ ( اغا فسو جاللا )
 ۰ ردنوفدم هددجا .هحءهرق ردشلوا توف هدننوا

 یسافا دیرک دحرس یو بولوا ریقف یرد ردیلدن رک" ( اغا فسو )

 نا یر و فون هندامسرد بوردالپاق هد یغوا ترخا هیاقا ناملس

 تونازقندییسوب زدشلبا دن. هرکص رادهتنزخن هدننلماقمماق*رادرهم هدقدلوا

 ردنشلوا یرظات  یسهناخ و راب یلوبنلک هدعب یدلوا یسشاب باصق لیعامسا

 اد, هناطاس اسا یاغارع یشادنرق نولوا ادک هناطلس ءدلاو هد ۵
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 ی ی هد ی تا ای

 کے
 یردبهد ۱۹۹ رد هود كناشا دج نکی قیسا رص نلرو ۳

 شقا لاصفنا بقاصتم ینلزع كرد تولوا یمادخنک رایج وی هدنترادنسص 3
 ۰ ردشلوا توف هدءبو

 هد ۱۷۹۵ هدسبو یثاب یجرغز ضفتاب رده (  هباغا تسو )

 كهنسوا بولوا یساا یرهکی هدناوالایذاج ۱۳۰۰ یسادک لوق
 - ردشلوا توف هدنشءدمقلا ی

 شلوآ یرادرتفذ دارغاب بوش ندهسلام ( یدنفا ییسح تفسو )۰

 توف ًاقونخم هدننابمش ۱۲۰۲ بودا لساکت هدنتمدخ یثانندنعمطو ضرحو

 - ردشلسانفد هتسدب را یدنفای لای بولوا
 بولوا یسحهبساحم فاقوا كح وک شفتلاب ندلف (یدنفافسو )

 ناطلسهاش ( یدنفافسو ) یدلوا توف-هدعب بولو یرظا رس هد ۹

 لاخترا هد ۱۲۰۷ ردشلوا ادٌهک داهلاراشم هد ۱۲۰۳ بولوا ندنسهعم

 هدوب ردیلهلاحرت ( كب فوم )ا ردنا نفد هنفل رام دی زباب ناطاس یلیا
 یسیحعطاقم هفک هد ۱۲۰۰ و شلوا ندناکحاوخ ضفتلاب بوشوت ندلق
 ۰ ردشلوا

 یس رناملنالوایسدنفاهدد ۱ ردحروک ( هحوق ۰اشاب فسوب )

 یرلشیق ردشمالربا ندنتهدخ كناردق هننافو.بودا دازا یوا نادوق نسحب

 باخاو رلیا تراجم اردک. هلبااعود یرازاب بودا كلج هوهق هداشا مسا

 نسح یریازج نانلو هلیر هد ۱۱۷۸ یدا رولک بودنک هرضم هللا امزمس

 زادهنزخ هد ودنک هدقدلوا ایرد :نادوېق دلککب ینترات بوریو هتافزس اشاب
 یدشو دما دنوباه نیبام ردشا یمادک وبق هلقلشاب یجوبق هدسب یدلیا
 ۱۱۹۹ رسا ادیب باشا هم (.اعا ناق ) یلیک و .نوباه ؛هنئزخ هدنسانا

 - مسر ۱۲۰۰ بولوایسلاوهروم ترازو بتراب هلته كنا هدنسید.نوا كنلاوش
 ۱۳۰۱ بولک ه داعسرد هدنروره هامرب یدل وا ملنعا ردص هدنردیرکیا. كن والا

 ردشلوامرک ازادزسهلکلدبا:برخنالعاه ایرتسوا و هسو و هدنشب كنسهدقلایذ
 ساوبس بونلوا لع نکیا هدنواه یودرا هدنحوا. نوا كنناضمر ۳

 نادوبف هدنسهرع كنیرخالامعسر ۱۳ ۶ نبشلما :(ییکبع ربط نردو هلسلایا

 هس وق هدنم رخ ۲ ۰ ۵ یدنلوا اھا اینک رکا نیدو هن هدد سی دلوا ارد



 . سس 0۳ تم

 و ۲ تر هد ۱۱۸۱ ضفتلاب رد رهکی 1 اش فسو )

 مادفتساهدودرا دنا ناسحا ترازومد ۱۱۸۵ رکسبولوایشانابکسل زیاد
 . بوصاب نشد نکيا هدندشرد قاوق قلاچ هدنرخالایذاج ۱۱۸۸ یدلدا

 0  یدلیا تافو اقاعتم یدلوا مور

 ندنیلص كناغاهلادبع معز هداز یماج  (ینما اش ۰ یدنفاتسو )
 مهاربا داماد هلفلوا یردارب كندنفا نایلس یدما :یدلیا دلو هد ۲

 ندناکحاوخ هدننرادص اشایدجا الهش هدعب یدلوا رادقوح ا اشا

 ۱۳۸ و 13 یحهبساحم شاب هدعب ییمارهش هد ۱6۸ یرظان هناحشوط بولوا
 بولوا یمادصک ترادص هدشوالایذاج 1۸ لوا ةمانزود ءرک کیا هد
 ۷ و ۷٤ یدلوا زوم هنری ین ویا یار هنردآ هدنلاوش ۱ لزعلادمب

 یدلوا ینماهناسرت هد ۱۸5, هلبصانم رود, هدعبو لوا ةمانزور اهد ءرک کیا هد

 بتکم ییدلیاان هدنلعوا هلانح یدلبا تافو هدنزکس كنمرع ۱۱۸۹ لزءلادمب

 چوا راردنوفدم هدننای رایدنفا( قیفشو دیعس)یرالغوا یدلدا نفد هنسهحاس

 یحاص كولس نسح یدبشلوا. شارف رببسا ندهنمنح تلع هدایز ندهنس

 ید یماج یلملال بولوا ییما انب روصقو هین امن یدنا قفوع هدنروماو
 ۱ : یدلدا اشنا هلتناما كتاذوب

 . .یذاج ۱۱۹۰ بواوا ندنحماشم زا طق: .(,یتظنم ۰ یدنفا فسو )
 ۱ ۰ یدلدبا نفد دوبشوط یدلیا تافو .دناوالا

 هدنسهرددجادیس هد ۱۱۵۸ ,بولوا سردم . (:یدنفافسوماطا )

 ۱ ۰ یدلیا تافو

 ۱۱۹۹ بولوا یظعاو یسماج هینایلس ردیلبلکسا ۰ ( یدنفا فسو )
 7 ۰ ودنوفدم هدوبشوط یدلیا تافو هدنلوالایذاج

 ۱۱۳۷ یاب ندنتاتک هننزخ كناشاب ینطصم رهاب ( یدنفا فسو )

 ینبصانم ثلاث.فتص كنهبناوود بصانمو. یدلوا ندناکحناوخ هدنسهدعقلا ی

 هدنتلوزعمو یتا هناعا بلط ندیصانم تاععا هلا ذاحما یلفس كردا رود

 مدقن لاھ” ےع دنزادص ماتم هد ۱۱۹۸ تیاهنویالاحیک یس رکن فاشوا

 یدلوا بحوم یتفد هللا هفولع رادسقمرب ههسوریو عفر كنسهبئر ىلا
 ۰ ردشلوا توف هداروا



 و 8

et,۱۱۳۰ یداردنوک هن واه یودرا قزهلوا رادرتفد اصاب هدام رګ  

 نوا كنبحر 6۶ بولوا لوا ةعاع زور هدنلاوش ٥۲ تولوا لوژعم هده ۹

 بول والنع هدنرحالاعس ر o0 یدټکه غ تولوا: رادرتفد شات مات هدنشن 3

 ۵٩ یداوارادرتفد شاب الا هدندرد كنهدعقلایذ یدلوا یقوت ءدلاوش ۰3

 هدنسیکیا یرکی كنسهجایذو ینیما هناسرت هدننید كنسورخالایذاچ

 هدنفل هتسح یدلوا توف هدنشب نوا كشرفص ۱۱۲ یدل وا یسا دنه ترادص

 هدک دلروک توه تمالع"یدبشلوا لوغشم هللربغ تویما كرت یتسهفظو

 شیوردیدمقنچ هجابصو یداردنوک هتسهناخ هلا ناورتح هک یحدنا تافو
 قیرطو اص +مناق هددت و قارشا «موادم «راک ذاو دارو * دقتعم  داهن
 دج هلبامده یتبدناخ قاشع نیدلاماسحهداشاب مساق یدبا بوسنم ۵هیفوص

 ندلاحزیدامادیدلدنانفدهدج | هحءرقهدراهکسا ردشلبا !وراهلاوصیارواوان

 . زد ( یدنفا دجا)

 یدلوا قرصتم هردوقشا هد ۱۱۸ ییارتمربم هشراب ( اها فسو ) 5

 ۰ ېدلوا توف هدعببولوا یسلاو ناو هد ۱۱۱۱ ضراق هد ۱۱۰۱ هه

 یم ردم یماج دم ناطلس بولوا رسفمو ارق.جش ۰ (یدنفاشو )

 ۰ ردشلدیا نفد د وق وط بودا لاحرا هد ۳ ردشلوا

 یدلوا توف هد ۱۱۷عبولوا سردم ردیلرکبرع ( یدنفافسو )
 ۱ یدنا ندالصف

 ردشلوا یسهیاب هکم  الثنم  سردم» ( هداژفسو ۰ یدنفافتو )

 یدلبا لاصشا هدنسهنس بولوا یسضاف لوماتسا هدنرخالایذاج ۸

 یراردار ردنوفدم هدوبق یرک | یدلیالاحرا هدنسد نوا كتناضمر ۰

 :* ردرایدنفا(دعسو دجا)ندلاوم
 باتکلاسیر ردیلکننوک هدقح رازاب .. (رادهسیک ۰ یدنفا فسو ۲

 هداس هرکس یالوا ءان ردقهنس شبنوا هلأشت ندنفا رادهنزخ

 نیمرحو یوق قابشاب هدنلاوش ۷۸.و.یلوق قابشاب دهزحو یسجهلاقم
 هدودرا هدناوالایذاچ ۱۱۸۵ بواوا یرایرهش فرصمو یسحهساح

 نفد بولیروتک هاروا یدلوا.توف بيرق هتغاط اباب هدنتفرافم بزن هتسخ
 ۰ رد (یدنفادع) یود یدلدا ۱ 3
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 ب ء هنردا « ریمزا ۰ سردم یدلوا داماد میدنفاهّللادبع هداز یعقمشپ

 هد اشاب , ینطصم هحوق بوداتافو هد یدلربویتهبات aKa هدعب تولوا

 شابا مگنت ینسەچ رک ك نانشاب ىلع یسع ه ( كن ةتلادبع ) ىلعوا یذنلوا نفد

 (یدنفا نساعلاز ) ودع ردشلنا تافو هد ۱۱۶۲ فاف زلال هددننیا

 ۱ : :"یدند ( هدازالوا ) هت

 بیال ی ینولخ رفا ) یذتفا نیدلاماظن فسوت ۳

 الهش هرکصتدقزت یدلیانییا یارحا بوسا لیوخ دیک یتسهلاخ هده دانع

 دج مشاه) لغوا هن زب یداوا توفهدنراخم رات ٩۱۷۹ یدلیا دیدح اشابدجا

 یدنفاسینا ) ییودخ یدلّوا یهش یتهنکت یدنفا یالشیونن بولوا(یدنفا
 قاخدطادنع ناطلنب رودقرهلوا ندحاشمو ندارعشبول وا ( هداز ییهمردناب

 هرکص بولوا ( یدنفادعت مشاه ) للغوا هجاتروا هشرب ردشلوا توف هدلوا

 . ردشل واتوف هدنشب كنبحر ۱۲۳۳ تولوا ( هدددج هداز دزاب ) ینهفلخ

 بول ( یدنفا هتلادبع ) هضوب هدشنافوبولوا ( یناث "یدنفا مشاه ) هدعب
 ندنسافلحهدازیلهمردابارایدنلوا نقد هد دانع رلتو یدلبا لاح را هد ۶

 ردشلدا نفد هاش ردح هلبا تافو هدننوا كنعرحم ۱۲۷۹۰( یدنفاراتخ )

 ردشلدانفد هب هدانع هللالاح را هد ۱۱۳۹ ( یدنفادماح ) ندنحاشینولخ

 ۰ ردللوا ی كندنفافسو

 برا یی ست لاو یا چهار ( یدنفاتسو )

 ۰ یدلوا توف ءدنح ران ۰ هدنلاس یحندرد

 توف ءد ۱۱۵۵ تولوا ندنیسردم"ردلسوسرط ( یدنفا فسو )

 ۰ ردنوفد» هدرانکس یدلوا

 شب بودک هلئراح هدنه بولوا ندنفانضا یصقلعاب ۰. ( اغا فو )

 لاسیدزوتکراربهدقدلوا یعلیا هدنه یدنفا ماسهرکص ردشمروتوا هنس قلا

 هرکص یدلاق هداروا هل رافس هنس ىلا اعا تفنو بودنا تافو هدلو یدنفا

 هرکص ندنلاس ۱۱٩۳ یدردتیا غارح هلق بوردنوک ن(یدنفانیما) لغوا
 * ودیفل وم (:لابخنشلک )هکر د(اشاب نیما مظعاردض) للغوا یدلوا توف

 هدنجورخودرا بولوا ندنسهبتک یلق ندعم ( یدنفافسواا )

 یدلوا یلیکو لوا قش رادرتفد "ةعفد هیناکر :نکیاهفیلخ شاپ هدنمرم ٩



 او »بت
 «ردشلآ ی مان وب هلکمروتکه شعر یدلیا لارا .د ۱ بول وایمالنم زقاسو ۳۰

 ندایا ردیهودح كياشا ناسح ( هداز لیفهرتح ۰ اشا فسوت (

 ناو هد ۱٣۰١ و یسکب رلکب یزوا هد ۱۱۰۶ یدشلوا یب یلوکیت بولوا
 هدع لصوم هد ۱ راوشع هد ۱۰۹ ساوبس هد ۱۰۸ و هنطا هده

 هد ۱۱۵ بلح هرازولاعم هد ۱۱۳ و شلوا یسلاو ماش سلبارط هد ۲

 كنهنیسو روز رهشهنن هد ۱۲۳ لصوم هد ۱۲۱ روز رهش هد ۱۱۸ لصوم

 ۱۲۸ ردشلدا لزع هد ۱۲ پولوا یسلاو مورضرا هد ۱۲۰ و هقر هدنرخا

 هد ۱۳۲ و شعرمو ناو هدنسهدعقلایذ ۱۲۸ بولوا یماقمعاف لوتناتسا هد

 یدلوا دعابقتهرزوا قمرووا هددش-حا هد ۳ یدلوا یبلاو مورضرا

 ۰ یدالقاع « رداقهروما ٌءهرادا ردشلواتوف هدن راح را ۷

 هد ۱۱۳۷ یدلوا ندناریمریم ضفتلاب ردبلعاطاباب (  اشا فسو )

 یسلاو زرت ترازو ةبتراپ هد ۱۱۶۰ بولوا.یظفاسحم لیدرا هدعب و هرقنا
 هدنویاه نوردنا ( كب ميهاربا ) یودخم یدلوا توف هدنمرع ۱۱:۱ یدلوا
 ۰ ردشلواتوف هدهبقرهلوا لیکوینا روخاریم هدنلوالامسر ۱۱۷۱ ضیفتلاپ

 ۱۱2۲ بولوا ندنرلادخگوبق ارزو ردلهنسو . ( رتهم ۰ اء!فسو )
 ۰ ردنوفدم هددبن ققوط یدلوا توف هد

 سردم هددهاسوا بولوا (  یبا اشاب نطصم قایق ۰ یدنفا فسو )

 یدلواتوفهدنسکیآ یرکب كنبچر ۱۱۹۲ قرارا یسالنم رکیرایدو دارشابو
 یدیشلوا ظعاو هدنعماوخ نیطالس ردلفرش راصح هرق ( یدنفا فسو )

 ۰ یدلدا نفد د وب وط بودا تافو هد ۳

 . پواوا یردارب كنیدنفا قایلادع (هداز نادنخ ۰ یدنفافسو )

 یسالتم دادش « سردیم ( یدننا فسو ) یدلوا یسالنم سدق هد ۵

 ۰ ردشلوا توف هد ١۱٤۹٦ واوا

 قرەنلوب هدنرازفس ناربا ردمودخ كنابشاب قحا: ( اعا: فسو )ا
 سیلفت هنیرد هد ۱۱2۵ یدلوا یاب کپ رلکب لیا مور هلکملزوک ینامدخ
 توفلواقوح ندنرد هدعب یدلرب و یالو ردلچ ترازو بتراب کویو یالو

 : رد(اشاب مهار ا)ی ود یدلوا

 رد مود كنسدنفا حون . ( هداز یئاب مکح الو ۰ یدنفا فسوب )

n CSE, SSE SAE = G 
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 بر و

 2 1 دا هغیلخ جس وک ندنراهفلخ" رک یت یخ تولوا راض رع ین

 امت ینوو یدلیا شارت یتیم هدننرادص و برض هدنفلاقا بول وایت
 هدرابو شعآهنسیک شاط هدیهغلخ هلبادنب هفنارب یتساشاپ یریدکچ ندنا
 اب ردشلوا توخ ارا

 هد ۱۱۲6 و یشاب یبوق ضفتلاب ( نوزوا - اشا فسو )

 میام رهشیکی هلن لیا مور هدشلوالایذاجخ ٩۲۷ بولوا أ یا بت واخ

 یدلاوهتسوب هدنرخالایذاجخ ٠۲٣ بول وا یغیلاو هینوق هدمب یدلوا یتروخأم
 3 - یدلدا اتقا هدنناضمر ۱۱۲۸ ردشنوا

 ردشادنرق كحرک كناغا رفمح كوس .( لاموط ۰ انشا تسون )
 هدنعب یشاب یجرقاچ ہد 6-۲۱ ندغطوا ضاخ ضقتاب ندا نوردنا
 - ندا ۰ ۰4 یدلوا قرصتم هفر هلقلناریمریم هد ۰ ۸ تولوا یفتفع لوطا

 مور ناطلس هتاف یسهلولحم اشا میهاربا سکر رج بولیروس ناسحا ترازو
 یدش وا :والع یراقا عض هبساماو رهشرف داف هدأت یادنولوا یدلسا

 دادغب هد ۱۹5 رکی راید رازکت هد ۱۱۳ لضوم نا ۷۱ ی زاید هد ۱۷۰

 یلوطاتا هش ءد,۱۳۵ هقر انا هدعب مووضرا ةدتمرع :٩۱٩ یلوطاتا هد ۵
 هدنسهدعقلایذ ۱۱۲۸ یدلوا یسلاو ماشو مچ زا هذ ۱۲ تلح دا 6

 یکیمدنافو یدا مقثسم * قداص « فقاو هکلم ُرادا ردشطا لازا هداز و

 . ردت وا فلخ (اهان داك )

 بولوایسولدازا اشاممیهاربا هرق ردیجروک ( ظفاح ۰ یدنقافسوب )
 خاصوپ ردنشملوا توف هد ۱۱۲۸ یلوا یسالثم هنسو « مورضرا سرذع

 هدنرخالایذاج 1۱۲۹ بواوا سزدمردح روک د ون( یدنفاتتسوف )دنا

 ٤ ردشلوا ت
 هد |۱ ۷۴١ بولوا ضشغ ندنوباه نوزدنا (  دیدق ۰ اشکان فوت )

 ندتترومًهلاصیا نواه همت هاشابدج یب هطلاب بولوایرایرهش راس
 ۱۳۸ و یفارصتف یریکتلابا هلقلتارنهربم هذشحز ۱۱۷۷ یدلبا لاحقنا ةرکص

 هدمن هلعفر یسهسترهد ۱۱۲۹ و شلوا یعنلاو تر یلبارط هدنانصش
 82 ت ر ۰ ردشلوا قوق

 سردم رد مودع كيدا دچا مش ( شمت رغ یدنفا تنسون )
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 یشابیجوبق ضیقتاب 'ردیردارب اشاپدحم یسادقنک هدلاو - ( اتا فسو )

 هدننوا كن والایذاج ۱۱۲6 یدلوا لکو یثاشواچ هدنسهدعقلایذ ۱۱۲6و

 ۰ یدلوا توف هدعبو لع

 تافو هد ۱۱۲۰ بولوا لصحم رهشکی ردلهلاحرت  (كب فسو )
 ۰ ردنوفدم هدنسهرد دجادش یدلیا

 ةنزخ هاش ندنویاه نوردنا .. ( یحاولح «قیالاب ۰ اشا فسو )
 ناخرهوک پولوا یسیلاو ساویس هلترازو هد ۱۱۰۳ یدلوا ادختک هواه
 یظفاح زاغوب هد ۱۱۰6 یداوا ایرد نادوبق ًاقاعتمو یدلدا غیوزت ناطاس
 فوقومهدنسهعلق وللدمهنسوا یدلوایظفاحم زفاسو یژگناتسا هد ۱۱۰۹ تولوا

 هلل هد ۱۱۱۰ بول وا ییاقمعاق لونناتسا هد ۱۱۰۹ صالنت ادیب یدلوا

 هونای هدنلاو شو ییاقمک اق لوسناتسسا است هد ۱۱۱۶۰ یظفاحم هدنق هد ۲
 هدنرخٍ|هنس نوزب رط هدنناضمر ۱۱۱۸ زکیراید هد ۱۱۱۷ راوشمط هد ۱۱و

 قرصتم هکت هدنرخالا عمر ۱۱۲۰ یسیلاو ماش هدنلئاوا ۱۱۱۹ یلوطانا

 هتسواو یسلاو هماح هد ۱۲۲و هدنق انا هدنلئاوا ۱۲۱ و سرق هدننحرو

 هد ۱۲ هو یسیلاو ادص هد ۱۲2  زقاسو یوکناتسا هد ۱۲۳و یلظفام زاغوب

 دج هلغلطفاحم قازا هنسواو یسیلاو یلوطاءا هد ۱۲و یناقمکاق لومناتسا

 بولیریدسا.تدوع هقازا هدهرص ینیدنلوآ مانعا هب هعلق یی بولوا فرصته

 یدا فراع « ردتقم رده ردشلیا تافو هداروا یدلوا یسلاو نوژزرط

 ۰ رد رلکب ( قطضم «د ) یرامدع

 یج غز ەد ۱۱۱. قرتلابندنغاج وای رکی ر دیج روک ۰۰.( اشاب ؛تفسو )
 هنسوا یدلدبا لزع هدنلوالامسر ۱۱۱6 یدلوا یمادضت لوق ندقلیشاب

 الا هدنابش ۱۱۱5 لزعلادعب بولوا یسادضک لوق ابنا هدنرخالایذاج

 دنا ًارخۇمو وعسر هدمب بوئلوا لزع هدنبحر ۱۱۸ یدلوا یسادقتک لوق
 هدییکیا كننابعش ۱۱۲۲ یدلوا دعاقتم هددن رد هد ۹ بولوا کی یتح

 كنلاوش هنسوا یدلرب و ترازو هدنلوالایذاج ۱۱۲۳ یدلوا یسافا یر
 هلا لّرع هدنشب یمرکی كنمهدعقلایذ ۱۱۲ یدلوا مظعا ردص هدنزوقط

 یسهمشج هدا رسا یرس یدلوا توف هد ۱۳۹ یدنلوا مانعا هسودر

 ینلانشا هه هیسابس روما هدهسیا رداهب ردراو یسەعشچو بتکم ردنوفدم هدننای



aبا" ۳  

 و لاصفا هده اق تدم بولوا یثاب یجهبح هد ۱۱۱۸و شلوا

 ۱ ۰ ردشلنا

 یسالنم دادغب « سردم ردیلدیهاتوک (  بورضم ۰ یدنفا فتو )
 ند(اقا دج مشکی )یمافالومناتساهد ۱۱۰۰ یدل وردو وش ۱۱ ۲۱ یدلوا

 ها اغا ندداخ همدح رار هل رامدا هدنن رومأم هنسهلاطم هسرح ةئاعا

 افا ىلع ) يودع ردشملا یماا بورضم قردلوا مورح هلعفلوا برض
 ۱۱ بولوا یښضاق هتننو ۰ سردم یدلوا راهش هلکا ( هداز بورضم

 <« سردم (یدنفا قثاو نیما دج ) یمودع ردشلوا توف ءدنلوالایذاج

 كنو ردندارعش ردشلبا لاحت را بولوا یسالنم هکم هدنمرحم ۱۱۳۵و ماسق

 هدنشاب زکسیمرکیهد ۱۱۷۵ بولوا سردم (یدنفادش رادمادع ) یودع

 نسردم ید ( یدنفاتفأر زب نعد ( یودخ رکید ردعاش یدلیا لاحم زا

 ۰ رد یاش ناویدبحاص ردشلیا لاشرا هد ۹ بولوا یئاب طالب و

 هد ۱۱۲۳ بولوا سردم ردلرکبراید . ( بتاک ۰ یدنفا فسو )

 یودخ كيبدننا فرا قالادرع .ندرودص,( یدنفا فنسو ) یداوا توف
 ۰ ردشلبا لاج را هدنلوالامسر ۱۱۲ فولوا سردعو

 یسیکصاخ كنينا" ناخ دجا ناطلس ردسکرح. . ( یبلج اشا فسو )
 هرازولا عم هدنجر ۰ : و: یمادفتک لورد نوا
 یغاط اباب هلبراقاینس راکدنوادخو ناخ وراص هدلاوش بولوا یساغا یرکی
 یدلوا یسلاو یزوا هد ۰ ۳ یزوا هد ۱۱۰۸ یدلوا یظفاحم

 قرهلوا یدوسحم كنناخمرق ردشفلوا ناسحا" هممت یتلایا هرتسلس هد ۸
 هلا لزع هدنناضمر ۱۱۲۲ هلکغا بلح ینیراتباقر رظن یخد كرامظعا ردص

 اس دوژ ربش هد ۳ یدلردتبافقوو تماقا" هدنسهعلق نوریلق

 قداصو روع یحاص تدالحو تقالیدلیا تافو هددیسوط نکردکد .کبولیر و

 ۰ رد( اشاب دجا ) يودع ید قيال هرادصو

 دبهبنوق هرکصو هرصم ردمودخ كر جش ( هدد بیسن, فسو )

 یسهناحولوم وبق کی هدنرخالا مسر ۱۱۲۳ یدلوا یونثم "یراق بودیک
 ردنوفدم هداروا . یدلوا 9 هدنسدتلا یرکب ثنمرخ ۱۱۲۰ یدلوا یھش

 . يدا "عاشو رهام هدنفره



 ۲ تا ها و

 هد۱۰ولوق قابشاب هد. ۱۱۰۰و رابع بحاص  (ا فلو حالا)
 ` ردشلوا توف هد تراوا یافت

 یربنکب هد ۱۱۰و یسادضک لوق ضیفتاب ندقاجوا ۰ ( اف فسوب)
 ۰ ردشلیا لاحرا هد ۱۱۰۷ یدلوا یلتفام هسورب هد ۱۱۰۵ بولوا یساغا

 یشاب باصق ضیفتلاب ندهلام ردیلدینالع . ( لک« یدنفا فسو )

 لوا قش راد رتفد هدنجر ۱۱۰۷ یللصحم بلح هد یشاب جهبح هد ۷

 ۱۱۰۰ بولوا یجهساششاب هد ۱۱۰6 یدلدا لع هدننابمش هتسوا تولوا

 هناسرت هد ۱۱۰۷و ییماهناشرض هنسوا قالطالاب بولوا فوقومولوزعم هد

 ۰. یدا ترهشبحاص یدلدا هناما هددناعش ۱۱۰۸۰ ردشلوایما

 یراقنم ندنسعوقوا یغاب هرق هعفوح یدلوا توف هدنمرحم ۱۱۰۹ بولوا

 ۱ ۰ ردشلنا تقلق هلون هداز ۱

 .یذاج ۲۲۷۱ بولوا سرد روح روک ۰ (یراکش ۰«یدنفافسوت ۳ ۰ |
 ٠ رد( یدنفا دج ) ندلاوم نودع ردشلوا توف هدنرخالا

 مهارا نب دج سا یستفم بونوس (  یدص ۰ یدنفا فسو ) ۰

 لوبناتسا هدنرخالایذاچ ۱۱۰۸ بولوا النمو سرد» ردمودخم كشدنفا
 : رد وفدم هدرا ریما یذلبا تافو هدنل والایذاج ۱۱ ۳۱ یدل ها یسداف

 رپ رب یدلوا یبشلت ثعاب یسفلوب هدرلراکش هل رلترضح مبارز ناخ د ناطلس
 ۰ یدبآ دقتعم

Jنوباه ةسرح ضفتلاب هدنواه نوردنا ردلهنسو . ( امان فسو  

 الآ هلئراژو هد ۱۱۱۵ بولوا لوا روخازیم هد ۱۱۱۳ یدلوا یسادقگ
 تافو هدنیحر ۱۱۱۰ یدلوا یسلاو نوز رط هدنامش ۱۱۱۵ و یسلاو ۱

 ۱ ۱ ىدا ٠

 هد ۱۱۰۷ ردیمودنحم كناشابناباس یراص قبسا ردص ( كب فسو )

Eترادیص هدع.و لوا روحارم هد ۱۱۱۲ یشاب جوبق هد ۱۱۰۹و  

 هدنلاوش ۱۱۱۷ ۰بولوا :ۍشاګواځ هدمب یدایآ لاصفاا بولوا یا

 . ندنشلیا لاحرا ًابتاعتم یدلوا لوزعم
 یبادنک يبهبح بوشیس ندنغاجوا يجه ( ید + اڼا فسو )

  یسالنهرونمذنیدم * سرد ردیلباتفیع . ( یغامرق ۰ یدنفا فسوب )

 ۳ ی ا

 سا هو و 2



 ا و —

 ۰۱۰۸۰ یدلوا داماد(دهددنسح) یضش یسهناولوم شاطکتبو یسیشاب نزف
 لس كى نواقرەلواىسراف ردیاغهدهنالک ةتسلاردشل وا توف هدنسدمقلا یذ

  زدشمژای رثارب هدنمان ( روتلاةضور)

 ۱۰۷۴ بوشت ندنغاحوا یحناتسب ( یلبکب زوق« اه سو )

 سزوو یسلاو هرتسلس هدنسهدعقلایذ ۱۰۷۰ یشاب ییحناتسب هدنسهع|یذ

 ناطلسیصاخ هدعب ردشفلوا جوزت ناطلس همطاف .دنا والامسر ۱۰۷۸ یدلوا

 یظفا هونای هدناوالامسر ۱۰۸۱ یدلوا یسلاو راوشط قردلوا یظفاع
 ۱۰۸۷ یدلوا نیشن هبق هزکص بولوا یسیلاو مورضرا هدهدسقلایذو
 رکشع دبلیامور هللالزع هد ۱۰۸۸ یدلوا یعاقمغناق لوبناتسا دنس اید
 ۰ ردشلوا توف هد ۱۰۸۹ هدندورو هتندو یدلوا روعأم هنجارخا

 ناطلس هدلاو ناخرت هحدخ یسهیناب مماح کی (اغا فسو )

 روخ-هرب هدراب یراص یراهمرتحم :ریشمههتحورهدننافو ردشادنرق كن هموحح

 دجم یباح یسادخک ناتسزازبینماجرابیزاص ا ردزاههروُم نامرف یتساش

 ۰ — ردشم ردیاب اعا

 ` یسادکلۆق هذ ۱۰۰ ردرکی ( .یجوط وق . یواج »اشا فسو )

 هتسوا یدلوایماشأ هدح.د ۵ رذشلردنوک هنسەظفاع نیدوب تولوا

 ٠ یدلدا افا هداننا ییدشا تدوع ندهمرکم ةكمهدنحر

 ینوبق ناک ردندلاجر رضعو. ( یکزوس ۰ یدنفا فسو )

 : يا و باتو
 بولوا یتش ید جس یراخ ربا هد ۱۰۸۰ ( یدنفا سو )

 ۰ ردشلتا لارا هد ۰

 1 ۰۸۲ یدل وا یرابرهش رادهنزخو بحاصمضفتلاب ) اغا فسوت (

 هرصم هلا لع هدنرخاوا ۱۰۹۸ یدلوا یساغا هداعسلاراد هدنلوالا عید

 هداروا ردشلوا مرح ابش هلنا وفع هد ۱۱۰۲ هرکم هنس چاقرب یدلردنوک
 دک مم یبا مرتعو رقوم یحاص هنسح قالخا یدلیا لاحرا

 ۰ یدا شمرتسوک كارستمرح هدنقح اشا نسح همغج ندنفاحزای

 قرلوا لعریمو یثاب یجوبق بوقیح ندواه نوردنآ (اغا فسو )

 ۰ يدلپا تافو هدعب يديشلوا رومأم ههنسوب هد ۰



 و
Eدر  

Eو دی  

 یجناشن هد ۱۰۴۷ شیفتلاب ندنواه نوردنا .( هوو ۰ اشفسو) / 
 دید ولا هرکص یدلیا لاصفنا هد ۱۰۵۰ ردشل رو ترازوو نشمقیچ قردلوا

 یدلوا یسیلاو هرتسلس هد ۱۰۵۶۵ لزملادسبو یو هد ۱۰4۸ بولیردنوک
 یسلاو هرتسلس هش هدجر بولوا یلاع ردص یاقنعاق هدنلوالایذاج ۲
 . یدلوا توف هد ۱۰5۸ یدلربنوک هتماقا ههرقلعم لزعلادعب یذلوآ

 نسح بول وا ,یثاب_یخناعوط ضفتلاب هدنوناه یاوس ۰.( اشابفسو )

 رلیجوبق بونلوا جارخا هدنسهدعقلایذ ۱۰۷۳ یدلوا رهظم دبیهاشداب رظن ۱
 ,دنسنصق اب .ک وک ےب ولوا یکی لک هرقل دو کک یهودی

a . (0  
 یرایرهش رادحلس ضیفتلاب .هدنوباه, نوردنا, . ,( غوواق- ۰ اهانفسو ) ۱

 اش ۹ یدلدا لع هد ۷ تول وا یسیکی زلکب ماش هد ۱۰۵7 یدلوا

 هدعب رلیدلیا :روبج ءرارف هرلغاط رلیلوب هد ۱۰۹۵,پولوا:یسیکی رلکب ربازج ۰

 ۱۰۷۶  یسلاو یلوطانا هد ۱۰۷۳ و ینیلاوباح قلاارارب بولاق بوکنم
 ۰ ردشلوا توف هداروا هد ۵ یدلوا یدلاو سدق هد

 قرهلوا یساغا هداعسلاپاب ضیفتاپ هدنوناه نورد . ۰( اعا فسو )

 ۰ یدلوا توف بولوا دعاقنم هد ۵

 یدلوایرایرهشرادقوح ضیفتلاب هدنواهنوردنآ , (دیس۰ اشاافسوب )

 بولوا یسیلاو ناو هد ۱۰۷۵ یدلوا اشا هلیغلظفاخ صراق هدنمر مش ۰

 ۰ یدلوآ توف هدسب ردشظا رمت ًاددع هلفلوا مدبنم یا ناو هدننامز

 یدلوا یشاب یحناعوط جا ضیفتاب هدنوباه نوردنا . (اشاب یو )
 هدناعش ۱۰۰۲ ردشلروس ناسحا ترازو قرهلوا نیشن هبق هدنرفص ۴

 یرابصح زاغوب هدب یدلدا وزن ناطلس هکناع یسهفلخم كياشاب ,ناعنک

 یسدحروس رکسع یلوطانا هد ۱۰۷2, یظفاع هنوط هد ۱۰۷۳ بول وا یظفاع
 .راوشط هد ۱۰۷۷ ییاقمغاق نوباه باکر «دهنردا هدنرخالامسر ۵

 ۰. یدبا قداص مادحسا لباق یدلوا توف «دنناخمر ۱۰۸۰ بولوا یسلاو

 هد داعسرد ردشلیادل وت هد ۱۰۱6 هددسو ( ظفاح ۰ یدنفافسو (

 یسهناحمول وم هطلع هدعبو یولوم هدنجورځ هيرتلاب «دنوباه نوردنا بواک
 ٤



 هدیدمتدم هد 2 نا 7 ا ) لعوافس - اعا فس و (

 e یحناتک هللنع هعفدر هد ۱۰۳۲ یداوا یکن راک ماش سلبارط

 ناخ میهاربا ناطانس یدلاق هدنربون هل لقن هبهیک اطناواهدهسیدناوا بصت
 توورب یوح كب ىدا راک هلح «رووح یزو جی ما لاج را ةت ر

 اد یک یزو یس ید ردنانفد بودآ

 جک نینسبولوا ندامآ هدوب ) یسا ۰ اشاب فسوت (

 لاحرا هدیناخ هاربا ناطلسرصع طساوا یدلوا یکی رلکب فک ید ۶0۷

 : ۱ یدنآ قداص . ردم یدلیا

 . كولب نک اس هدنرازا تروع ردلهتسو ̀ ( بخاصم اشا فس )

 هدقدلوا توف" الوتقم یسیدنفا تولوا ندنهادخ كناغا قطضم یتمزا یماغا

 . یزو تقعردو یرایرهش رادس ہد ۱۰۵۳ هسرتلاب ردشفلا هنواه یارس

 درک و برد نادوق هدنعرخ ۱۰۶۶ یدلوا یهاشدا بحاصعم هلکلنات

 یدلدادمات ناطلسر یک هدنشای قی رو یدلیامف یهماح بولوا یرادرس
 رار هلاییستئادح ردنوفدم هدنل وب یاس یدلداداما ءدنشدعایذ ۱۰۵

 وز یداجاصو نیدتم بول وا قئاف هننارقاو ردم ۰ قيال هنرادص

 ۰ ردشلدا نفد هننای هدننافو لغوار شعشی

 . هتساح ملس ناطلس هدکدلک هیداعسرد ردیعاش ( یدتفا فسو )

 . هد ۱۰۵۰ یدلدا لزع هد ۱۰2٩4 بولوا یناطلسماما هد ۱۰ یدلوا ۳

 ردشلربو سدا کلرکسعیضاق لیامور هلغلوا یلعمهدازهشویناطل-ماما امنا

 3 هسداشنا رعش هح رع یدلدما نفد هدجا هحهرق یدلءالاح را هدنرق < ۷

 3 رد( یدنفا یدعس) یعاشیودج یدارداق

 | هدهروم هدننامز اشاءذجا درک بولوا یشاب یجوق ( اغا فسو )
 یدلوا توفآمدأت یفانندنلاخ هوس هد ۱۰۰۳ یدبشلوا یظفاح هل وب ار ط

 0 ٠ یدشاوا كرت هد اشا

 ەد ۱۰۲۹ تولوا eT بحاصم )اعا تسو )

 2 ردنوفدام هدنەرح اشا دو یدنلق

CE)یدیشلوا یادقک لوق بو. شیت ندنفاجوا یرهکی  . 

 ّ یدلدا هما هدنرح اچ ود هد ۵۸



 حس Noo تب

 هد ۱۰۰۷ بولوا ندنرایشاوط نواه یارس  (مداخ ۰ اش فسوب)., "
 هلبا ترازو ءدمب بولوا یظفاحم رادکسا هد ۱۰۱5 یدلوا یسکبرلکب ناو "

 ۰ یدبا تمدخ لها یدلوا توف هدنناضمر ۱۰۲۳ یدلوا نیشن هق

 هسوروءهرونثندم ۰ سردمردرادراوژعکی . ( یدنفایزار فسو )

 بواوا ماعو عاش یدلوا توف هدنشب نوا كنلاوش ۱۰۲۷ یداوا یسالنم

 ۰ یدزای هسیفن بتک
 هبیدنفا رع هجاوخ بوشپت ندبلام (نوالق ۰ اغا فو )

 یدلوا ریذوو لوا قش رادرتفد هد ۱۰۲۸ تولوا یاد تاستا

 هژابا هد ۱۰۳۲ یدلوا یسلاو شعرم هد ۱١ بولیدا لع هد ۹

 بو همش ندنوب هزابا هنسّوا یدلیا كارتشا هنس هناشکر س رکف.كناشاب دج

 ۰ یدبا یرب ربخال یدلیا انفا

 نینواهنوردنا ردیصح كناشادحم پولوا ییهنسو (  اهافسوب )

 بولوا یسیکبرلکب لبا مور هد ۱۱۰۳۰ و یساغا یرعکی هد ۱۰۲۹ شتاب
 یتاب قمر رکب هو ۲ بولوا یسلاو دادغعب هدعب یدنلوب هدن رح ناتسهل

 ۰ یدلیا لاحرا ًادیهش هدنیافت

 كناشا دج هزابا بولوا کپ هیئولوا رددوانرا . ( ید ۰ اشافسو )

 یدمریدشالقای ینوا هلا هعفادم هزوک قرهنلو یظفاحت صراق هدنکلشکرس

 ۱۰۳۸ یداوا نا ربم ربم بواوا یبارک | رهظم ثكمرک | راد ند سوو

 یدلوا یسلاو ماش هد ۱۰2۳ لزءهلادسپ بولوا یسکب رلکب لیا مور هد

 بول وا محشو رلدو لقشیفای تیاع یدلدا هناما یثانندنلاحءوس هد ۳

 ۰ یدازا یرادتقاهدکلم ؛رادایتحنا

 نکیا یسیلاو ناور كنتلود ناربا ( یلغوا هنوکریما ۰ اشا فسوب )
 هرکصیدلوا یسلاوبلح ترازو باب هد ۱۰۵۶ ردشلبالا ه هبلع تلود

 شلدالزع یشان ندنسانفا هلرسد كدلوا ثعاب هماجلا ییاشاب دارم یادم
 ردوا نک اس ردنا ثادحا هجابرب هد بوم هنهاب هلملح هن داعسردو

 ۰ یدل توسادم کو یس هد رق نوکربم یدلدا دیامآ هد 1۰4

 ۱۰ ۷ یداوایبساوت هدنحوانوا كنيحر ٩ ( یادفسو )

 ۰ یدلوا توف ءدنسید ییرکی كنبجر



1 FEEL 

 ) یرچګب هدعبو ع ريم بولوا ضیفم ندنوباه نوردنا ( اقا فسو

 یدلوا یمافا ۸:٩ ردشلوا توف «دعب قرهلوا لصفنم هد ۰
 ) یدنفا فسو (  هدیناخ ناملس ناطلس رود بولوا یبیضاق دادنپ

 رددنفا نسح بیقن یودخع.یدلیا لاحرا ۰

 ) مها رباءرکص بول وا یولوم ردیل هک رادراو ( كاچهنیس ۰ فسوی
 یدتا تماقا هدرصم قرملوا هفیلخ هیتشلک  ۹٩۵۳هللا تافو هدلوبناتسا هد

 ی( یوثثلا ةريزح ) ردندهبمالسا یافیعا مظاعا یدنلوا نفد ههجادوس `

 بوذ یلرهشبکی هسورب ( ېلچ یروش ) یسد رکتیرت ردشمهلبا فیت .
 یدا رزک قایانیلایو قیحا شاب هدرللو بوا و!تاذرب شنه ۰

 ) ردسودخم کیا كنمدنفا هاه دما ( هداز یرانف ۰یدتفا فسو
 نکیا یسیضاق بوبا یدلوا یضاقو سردم ٩۷۰ همشح لاتح یدلوا توف هد

 بولوا یال یت” ورو سردم ( یدنفا دج.) یودخم یدلیا ان ینیدچم

  ۰یا نلتالبو_ لضاف « ۰ ملح یدلوا توف هد ۰

 یدلوا یشاب رادهنزخ ضیفتلاب ند :وبام نوردنا ( اغا فسو) ٩۷٤

 ییملدا .افخا یرللاح را هدرا وتکس كنبراترضح ناخ نایلس ناطاس هد

 ندنببس نا هیاسفا هدءرص ٩۷ ردشلوا توف قردنلوابدأت هد ۰

 ) ضیفتلاب ندنوباه نوردنا رداصالا ینرف ( نزاب ۰ اش فتسون

  ۰بولوا یسیلاو نیدوب هد ۹۹۵و راوشط هد ۳٩۹و یماغا یروکی هد
 هدند ,یسهمدخ ضمبهدنغان وقنناکهدهمشجقرف هدنسهدمقلایذ ۹۹۸ لزملاپهدمب

 رد را و ییماحیدیا دی دح ود دش ردیاب دکتدطاقوفام ییعاسا یدلوادهش ۰

 ) ردیسادفتک كناشاب دمج هداز سیوا  ردیلیلوطانا . (اشاب فسوب
 یدلیا لاومامج بولوا فرصتم هندا هدننافو هدنناصحم نیدا ثانسیدنفا

 ردشفلوا ایسلک هنتیعیبوطانا رادرسو شلریوكالیکپ رلکب ةلاقسالالخ ال
 ردشلوا توف قرهنلوا بیدأت ۱۰۱۸ هلکماقک ددررح .

 ) هتسوا یجروم هدناشوط ( یوق یجروع ۰ یدنفا فوب جالا
 بولوا طاطخرب روبشم ندنلوق كن راصحءرقطاطخ ردیسهلوک كد رب ندنرل

  ۰دجا ناطلس ردوفدم هدنناتسرق ییءاح شاب هرق یدلوا توف هد

 ردشمزاپ یریزاب ىلج ی هدنعماح ۰ ۱



 ار ۱ ۱

 فسو ) یدلیا ملت یهو ( ندلایغ ( یردار و یدتنااش یی یاب

 كنعماجرفعج ردندنلاجر یرصع كننراترضح ناخدجم حلاوي ناطلس ( هیقف
 ۰ یدتناانب ییدم طالب ( نیدلاع ایهشفسوب ) ردیلوا یاب

 كن هداز هحاوخ ردسودخم نیسح ( یتسامرک ۰ یدنفا فسو )

 لوبناتسا نداروو یسضاق هسورب هرکصو یسردم نح بولوا یدرک اش

 یقتکمو هتسردم ییدلبا ان دارد طا تافو هد ٩۰۰ یدلوا یسضاق

 ندیلاوم یدیفحیدزای حرش هداقوو هیشاح هلوطم ردشلدا نفد هثسرق
 ددا( ید نیص)

 نکیا سردم هددسورب زدولدیج ۰ ( نانس مش ۰ یدنفا فسو )

 ۰ یدزای هشاح هییازانغ داقع یدلوا توف هد ۱

 النمو یعرق دجا ردمودخ دادینح یلداقوت . ( یخا ۰ فسو )

 هدلوناتسا یدلوا توف هد ٩۰۲ بواوا یسردم نع یدوقوا ندورسخ

 ییقلا ةربخذ « نیید-هلاذیاده یدسا فقو < | ییراباتک بوبای روهه رب

 ِ - ردشلبا فلت

 ىدا ندنتشرط یو مارب یجاح ردلراصحمروس "( ابب فسو )

 روصح نوک هد عج كالیا هداروا هدان یماح یراترضح یو دی زباب ناطاس

 . هاشداب هلکلبا ادتها نابتسرخ چوا ندنسهرئّوم تالک یدلیا ظعو هدنراتوبام

 نامرف یتسلک هنیراتواه تاذ هدنراع نع هع تورو ماعا یرلترضح
 بوراقبحنوتلا رادقهرب یراترضح هبلا راشمهدکدلیا افایرماهدوا ردراشمروس

 كایدانتکهدهرهطعهضو دین و ردلالح لامر شلوا لصاح هلیکما ما مو د |

 كلیدائقو یدلیا مالس مرخو یصاعو بنذم مان د زاب نسهیلیا فرص هننییزت

 عرضت هدناب قمروب لوبقیام لالح کیدردنوک هل قرط ده نوجا ی
 بول ارواح لم رب ها هفیظوو ت >یاضایش رایدروسهدافاود « كس ه دیدلیا

 هدندوع یدیعوب یرادتقا ۷3 ندلوا هکبد زاب تاتکرب راد هدو سا رح اظن

 كردنا هح را چ وا ید ییاصع ی هدنحراخ تدافش هق هد ونعم تراشااب

 هدینسهعطق رب و لو مارب اخ ی هدهرقنا یتسهعطق رب و ناطاس ریما یسهعطق رب

 هد ربا تودا تافو هدلوناتسا هد ٩۱۹ یدلیا عضو هنسهب رت جش رب رخا
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  PN GTO ENا و و

 . یلدا نفد هدندرا كنسلوح- یسوبق هر



  DESها تیوب را ی ی ی ۱

  1فرش  aنان رود قرارا سو فاخ بده فرش ۲ ۱
 ردش ها لاح را هدعب ردشلوا دمرکن کم رم هعفد ییا هدهدار ناخب دارت

 ) هد ۱۰۸۳ بولوا یضاق ۰ ,سردتم ردنلکمالس ( یدنفا دم ىع

 رد عاش یدلوا توف ۰ ۱

 ) بولوایردارب كندنفادجم یضاق ردنلوبناتسا . ..( یدنفانیمادج ىع

 ردیعاش یدلوا توف هد ۵ نکیا رحاهم هدء,نعز یدا ندناضق ۰

 ردندناضق ردمودع كندنفا دجا . ( هدازهش,۰ یدنفا ناملس یع)

 ٩ رد اش: یدلوا توف هد ۷

  ههمايلتس یدلپا دلو هد ۱۲۱۷ ردیلروزرپش .. ( یدنفا ناملس یع )

 ناوخیسراف بولک هئداعسرد هلا اشاندجناهزکص یدلوا بناک هرادناباب بو دیک

 ردندارعش یدلیا لاحرا هدمناخ زیزعلادبع ناطلس رضع طساوا ردشلوا

 ندناضق ردهداز یدنفا ركبوا ندنفارشاهخدحا ( یدنفادجم ینع )

 ۰ ردنوفدم هدندزا هاسرت یدلوا توفهدنشب كتناضمر۱۲۸۱ تولوا

 ۔رضحا نت ناخدارس ناطلس ردففخ ندهجولکروب ( اشاب گرو )
 داقوو هتساما هد ۰ هدنرلن وناهسولحیدنایسالال هدن زلکل هدا زېش كس رات

 ردسحاص هلبلح رثأم ردشابا لاح را یرغوط هنلاس ۸:۰ یدلوا یسلاو

 ۱ دهبش هدنرح هزاو هد ۸٩۸ بولوا ندارما ید ) كب رضخ ) یودع

 . هد ۹۲۰ بولوا ندارما ( كب دم ) ندندالوا رد(اشابد)یدفح یدلوا
 "یدلوا ددهش هدننرح نارا

 ید رالق زا تمکر یللاهبمک زه بواوا ناسویتولخ. (هدد نکیرو )
 رضع یدنا ندهتنظم ردهداروایفدم بولوا ریک عماج هددتسورب یهاکرارق

 « ردنللوا ندنلاحر یناث ناخ دیزباب ناطلس

 ناطلسرصعرخاوا یداسردم ردیمودخم كناکیالنه (٠ یاب فسوب )
 ۰ یدزاب هبشاح هحولت ردندنسالع ینایداصح

 هدى اف ترضح رضع نکیا سردم هدهسوزب ( یدیچ + نانسفسوب (

 ۰ ردشمزای حرش هنینازاتفت داقع .یدلیالاحرا
 یبرح هدوبقنوط زدیرطاش كارلترضح اف ٠(٠ یللیق ۰.اغا فسوب )

 ردنابوخ رب ندنعابنآ كنیراترضح حاف ( فسوب نوزوا ) یدلیا انب ییدیحمم



EN E EU N TE 
 یسیلاونیها هد 48 و یظفاغ هزورب هدنسهدعقلایذ 4۷ پولیروس ناسحا

 هنسوابولوایاق-۶اق یلاو هنردا هدنمرخ ۵۷ یدلیا لاصفنا هد ۵۳ بولوا

 یدلوا یسلاو لبا مور هدن زکس كنمرع 6۸ و یسلاو هب ردا هدنا والاعسر

  4هد 1۸ بولّوا یسلاو كئالس هدنسهجحا یذ ۳ و ندا هدنمرڅ

 توق هدنهر ۰۱۲۷۱ بولوا یسلاو سدق هدنرفص"۷۰ یدلدا لزع

 یدلیااشییماحهداز کل دهدلوناتساهد ۱۳۵۰ ديار دم ,قداص هتلود یدلوا

 ) هرکص ندقدلوا یبهطلابو یجتاق رددیلوطانا ۰ ( لک ۰ شا بوقمی
 اد. هبهموحم ناطلس. هیطع .یدلوا ندنسامدنو ندنتابوسنم كناشاب یعق
 هد ۱۲۷۸ یدلوا یرظان وص هرکص ندنلاح را كناملاراشم نادطلس ردشلوا

 كر هربثکل اوما یدالوا نفد هنسهبکت یدنفایحم مدشاطکشب ردثلبا لاحترا

 تودنالاحراهد: ۱۲۸۹ هدواهلا فارساو لد ( كییتسح ) یمودشم هلکمتا

 ۱ . ردشلسا نفد هاشاب ردبح

 یدلیالاحرا هد 4۷۰ تواوا ,ندناضق .. ( یلجداع ندلانانس یی )

 ۱ ۰ ردندارمش ردوفدم هدنسوق هردا

 ندتهج بابرا .بولوا زود هیقاط.ردیاهنردا . : ( یاجنیسح ینیق, )
 ۰ ودندن ازم /یرمصصع تلا داف ناطلس یدا

 تاناکحاوخ بوللو هدنفلراد هننزخ اشا كلم , ( یدنفاددسلااتکی )
 . ردنوفدم هدرادکسا یدلیا لاحرا هدشب نواكننابعش ۱۳۲۱۰ یدارب و

 یتاکادقک ہد ۲۳۹ ضیفتاب ندیلاع باب ( یدنفادع دیسلا اتکی )
 اھا هشو یسحمرک دن هبلام هد ۲:۱ لوا هرکال وا ۰

 ۰ ردنوفدم هداشاب ردیح یدلوا,توف هدننیکیا نوا كنناضمر ۱۲7 یدلوا
 كاندنفا دج یجاح رجنات ردیلیوک لکنح ( یدنفادوم ناسکی )

 ۰ ردندارعش ردشلبا لاحرا هد ناخملس ناطاس صع ردیمودخم
 بوسنم هودنک هدنسوبق هاب ردندشیجلا عن ( هدد نیدلا رج زدلپ )

 . ردشلپاپ هرترب هاروا یدا تاذرب ندنظم ردنوفدم هدنناهلک كماج
 نارق هدنسهذعقلایذ ۱۱۷۹ بولوا .سردم ) یدنفا نسح اهلع )

 ردشلواتوف هدعب یدلوایسالنم هطاع هدنل والاعبنر ۱۱۸۲:یدشلوا یسالنم

 4 یدا لضاف



 3 : شو سس 0 ۱
 ۳ یا دای ۱۹۱ بول وا میم ` ( ىدتفا بوقمی احلا )

 :ظعاوهدنزلعماح هدلاووهدازهش قردلواندنرلتشیسرک ( یدنفابوقم_ ) یدلوا
  یذلیا لا راهدلواناخدیح ادنعناطلس ر ةعرخ وا ردتعااقعتسا بولوا ۱

 يطصم ندرودصو ندنابتسحلا - "( هداز ردارب ۰ یدنفا بوقمی ) 7
 هد ۱۱۹۰ هنردا هدنلوالایذاج ۱۱۸5 و التو سزدم ردهودحخ كندتفا

 + و یاب لوساتسا هدنشب یرکی كنناضمر ۱۱۹۹ و یسالنم هنده

 یرکسضاق لوطانا هدندردنوا كنلوالایذاجو یتداب یلوطانا هدنلوالاسر

 هدنسکیا نوا كنسهرخ الایذاج ۲۰۲ یدلوا یسها لیا غور هد ۲۰۱و
 | یودع یدابیسن «بیسح + لنصا ردنوفدمهدنهکت ه.ازیحم یداوا توق

 ردح :یداوا توف هدنمزخ ۱۳۳۰ نکیا سزدم ( یدتفا یطصم دلا )

 ۰ ردنوفدم ەداشاب

 "یوکصاخ یدلوا :ندناکجاوخ رقلاب هدهناحوط ( یدنفا وقع )
 قوا یدلوا توف هدنرب ییرکی كننابعش ۱۲۲۰ بولوا یرظان یسهناخم وط
 ندیرامود ع یدا یداماد كسدنفا دعس هداز قاشع ردنوفدم هدنادس

 ۰ رد( یدنفا اض) یرکیدردتلماتافومد ۱۳۷ ) ڭكىدىعس (

 كنيذنفا هللا ضيف دينلا ركش ىظعاو هیفوصایا .( ىدنفا بوی )
 یدلوا توف هدمب یدلواا یالتم زیمزا هد ۱۳۰ شردم زدنمودخ

 یعرکب تاندمرحم ۱۲ ٤٥ فولوا .نداضقو دک( یذنفا توقع احلا {

 هد زىت وقادما هدتسوق هنزدا زدعلوا توف هدنسکیا

 ردیمودخم كناعادجم حاملا .ئشاب حوط ٠ ( هدازیلهفک ۰ اغابۇقەي )

 ۰ ردساپ تنتکم شاط هدهناحت وط

 ردمودتكناشأا لیعامسا"یدهز (  ءداز ناطلسماخ ۰ ك.بوق )

 هدزادکسا یدلواتوف هدندرد نوا" كنه ایذ ۱۳۵+ بول وایئاب جوق
 ۰ ردوفدم +

 هد ۱۲۹۹ نکیآ-ندنرلیالایم.هداش ؛دنسودرا یلوطانا ( ثبومی )

 ۰ یدلیا تافو
 یجوق هد ۲۵۲ دلنلوا ندهلاع وا ( هداز نانع هرق « اغا بوتمی )

 "ترازو هد 45 یدلوا ,یلسنم روزن هد ٤٤ ردشلوا یثاب یعحعلو یثاب



 سا یو توف س ۱۷۹ یدلوا یظعاو ی و دج ۶ نام
 یورو یسظفو ق

 ۱م والایذاج ۱۰۹۰ ضفتلاب هدنوباه یارسرح .  (اغا بوش )

 ۰ ردشلواتوفهرعص بولوایماغا هداعسلاباب هدعب یدلوا یساغا یارس سا

 "الوزعم بولوا یسالنم رادکسا . سردم ردیلهرقنا . ( یدنفابوقمی ) <
 ۱ ۰ یدلوا توف هدنمرخ

 كندننادحم دیسلا ندهینولخ عاشم ردیلراصحمرق . ( یددفابوقی ) ۰

 بودک هج هدعب یداوا یسالنم رصم ۰ بلح ۰ سردم تولوا مودع
 سدق ( یدنفا قطصم ) اود ردوا توف هدنشب نوا كنار ۱

 ۱ ۰ ردوفدم هدهفوصایا ردشلوا توف هد ۱۱۸ بولوایسالنم

 بولوا ود كنمدنفا ینطصم جش ( یدنفا یروفغ بوق )

 هد ۱۱۰ بولوا داماد ه«یدنفانافع یخش ییاده یدلوا ندنراظعاو یمرک
 بوق ) یدبامدآ رویا ۰ مع یدلوا توف هد ۱۱:٩ ردشلواغش ًافلخاکا
 هد ۷ یدبا شرب لماک ندنسافلح یدنفا ندلالزع هداز فرشا ) هدد

 یعسج هدقدلبحا یربق هرکص هنس یمرکپ ردنوفدم هدهسور یدلیا لاح را

 ۰ ردشلروک ینیدلوم انف

 یرایرهشرادحتس هد ۱۱۳ ,ضفتلاب ندنوباه نوردنا . ( اشاپ بقع )

 .ینوصتم لب اجا هرکصو یبیلاو هنطا هلترازو هدنلوالایذاج ۱۱۶۰ یدلوا

 ۱5۹ و تولوا یسلاو باح هدنلوالاعسر ۵۳ و هماح هدننابعش ۱6۸ و

 ۱ وا یسلاوهنطا هدنلاوش هنسوا یدلدبا موز ناطاس بش زهعصاع هدنهرحم

 . ردشعاب هعشرب هدنسلحم ادک یحم ردشلبا لاحرا هدمب

 یدلوایسشاب یجناتسب هنردا ضیفتاب بولوا یجناتسب . ( اغابوقمی )
 یشاب یجوبق ( انابوقءب ) یدلدیا نفد هنسوف حون بودا تافو هد ۳

 ( افا بوقمی ) یدا یدلوا لوق قابشاب هد ۱۱۷۰ بول وا یساغا رادحتسو

 یدلوا یشاب یجناتسب هدنلوالایذاج ۱۱۸۲ بولوا یصاخو یجناتسب هدوب
 ۰ ردرلشلیا تافو هدعب

 بودا تافو هد ۱۱۸۵ ردیلهچوف ( دیسلاظفاح ۰ یدنفابوقعب )
 ۰ ردروپش طاطخ یدلدا نفد هءهرد زعوط
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 avs ردشلوا وا لا نت یا هدنوام یارس )ا بومی )

 ۱ ۰ یدلبا لاح را هدنلئاوا

  هد۹۷۲ نکیآ یسردمنح ردیلغوا ماریب (  قلاچ ۰ یدنفا بوم )
 ۱ . ردندالص یدلوا توف ٩۷۰ یدلوا یسضاق دادغب

 بولوا ید یدنفا نانس لینس ردیلنامرک ( یدنفا بوق )

 توقف هدنس هدعقلایذ :٩۷ یدلوا م ج هتک اشا ینطصم هح وق هد ۱

 € وا هدءدهاخ . ردشلوا یدنفا ناش لعوا هر رب ردنوفدم هداروا یداوا

 . یدا ,قجا یتمارکو فشک یداردبا راطفا رب هدنوک
 هد ۹۸۶ بولوا سردم ر دىل رىسكىلاب ( هجم وقي ۰ یدنفا توقعي )

 ۱ ۰ ردنداهقف یدلوا توف هدنرفص ٩٩۲ یدلوا یسّتفم؛هساما

 . هد ۹۷۹ بولوا یدنبشقن ردنلهسورب ( یهلا ۰ یدنفا بومی )
 هد ۰ یدسا ترعه هه سور هدعن ید وا ےک یسه واز یلح مکح

 یدناعماج یهنطابو هرهاظ مولع ردشلوا توف

 هدنلاوش ۹۹۸ بولوا یثاب رکنشاچ هدنوباه نوردنا ( اغا بوقمب )

 ۰ ردشملوا توف

 لوک كنیراترضح ناملس ناطلس نب ینطصم هدازیش ( كب بوی )
 ۱۰۰۲ یدلوا یسالنم ههان وک « رمزا . هنسوو سردم بوشیلاچ ردیس

 ۰ یدیا رک. یم 4*7 شورد “اص مع یدلوا توف هدندردنوا كشساضمر

 لصومزقاببولوانداماردللوایدنهم (  یلغوارفاک ۰ اشاببوقمی )ا
 ۰ یدلوا قوم هدعب حورح هدرح هد ۲ یدلوا یسکب رکی

 ابدأ هد ۱۰:۰ یدلوا کب هبردنکسا بوشیت ( كب بوق )
 ۰ یدلوا توف

 بولوا ینولخویسهفاخ یدنفاناضمر عشر دیا وبناتسا ( یدنفا بوق )
 هداروا یدلوا تون هد ۱۰۰۲ یدلوا یعش یسواز جاغاهرق هدهسور

 2 هنر ( یدتفا دج ( یودع یدنا دناع < ا «دهاز ردنوفدم هده ر

 هدهننر كىو یدلوا توف هدنسید نوا كنسهرخالایذاج ۷ تولوا

 ۰ ردشللا تافو هدنسهجخایذ ۱۱۲۲ بولوا مش ( یدنفامهارا)یتودخع

 بواوا یش یسهوازوبقیرک اردلدهرصق (  دیس یدنفا بوقع )
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 0 یو رادرتفد قلارارب هلیسلوا یفوقو هداسح نفو ءابطا رس ه ۱ رد ا 1

 لبقم هد ۸۳/۰۹ یداوا بحاصمو برقم بوایروہ ناسحا ترازو هدعب

 ۰ یدا رهامو قذاح یدتا لاح را قزهلوا مرتخو

 حشاوبا ناطلس ترضح مادخ ردیلغوا نیتشا ٠ ( الال ۰ كب بوقعي )
 هرکص ندنځګرات ۸۸۸ یدلوا یرنزوویسالالكجهداز هش بولوا ندیاخ
 ۰ ردملوا توف قردلوا پوکنم

 دج ناطاس عاف رد هلوک یشاوطو وادازا ( مداخ ۰ اشا توقعي )

 هتسو هد ۸۸۸ یدلوا یساغا وبق هلییسح قلوا یدبع كنب راترضح ناخ
 ترازوهد ٩۰۳ یدنلوا لع هد ۸۹۷ تولوا یسکت زن لناغوز هد ۰٩۸و

 دعاقت هدکینالس بولوا التبم هلصافمحو هرکصمءام ق ترد یدارویب ناسحا

 ؛قداص«ندارزو نامه ردشلنالاح را ءداروا هد ٩۰۷ یدلبا راسحا

 ۰ یداروع ردشلروت یس زکر زا هد رح

 كنبحر ۲ یدلواع رم ضىفتلاب ندنواه یارس ( اغا بوقعي )

 ۰ ردشلبا لاحرا هد ٩۲۷ پولوا یناقا یریتکی هدنزکس

 یدلوا توف هد ٩۲٩ نکیا سردم رددیچج ( یدنفا بوقەي )

 ۰ یدا هقف

 «سردمردلعوا كني وم ىلع دنس ( هعرش ح راش ۰ یدنفا بومی )

 هدندوع ندح هد ۲ یدلوا دعاقتم و یس ردم نچ ها یهدضاق هد ردا

 هبنحرش هحاید ندوحم ۰ یرش مالسالا هعرش ( ینفلأت ( یدلوا توف

 هرق « یسهیشاح فیرشدہس ۰ ضٴارف ح رش ۰ یجرشناتسلکیل رع ۰ یشاوخ

 دیزباناطاس ینبقا » یرصتخم یعنی نبا غیرت .بوجا هنسهلتسا حاتفم كنیدیس
 ا ۰ «ردراشمرویب .عضویراترضح یا

 یدلوا ندارعا بوقیج ندنواه نوردنا (  ليف ۰ اشاب بوق )
 ۰ ردشلیا لاحترا هدعبو لاصفنا هد ٩۳۷ یدلوا یسکبرلکب رکیرادد هد ۵

 يديشلوا یماغا كناروا ضیفتلاب هدقبتعیارس (قیتقء اغا بومی )
 یدج اغا ,دنارسکسا ردهدبتکم کهدراصفات وا یربق یدلیا تافو هد 6

 ۰ ردساس كتو یراباجاقا هدهبنادعو هنا وطو



 ممه ید 9 هد ۱۳۹ هدد داع ترد لزعلادعب ردشلوا قرصتم

 ۰ ردن وفدم هدنای

  دهانمیمی اشتنم هدشافویرد ردمودخ كنکب اشتنم ( كب بوی )
 «ساللا ) یرالغوا یدلیالاح را هدنرصء لوا ناخ دار ناطاس ردشلوا ك

 رد ناپ( دوج
 یدل راب هبهاتوک هدنلاغ را یردپ ردیمودنم كکبلع . ( كب بوق )

 هکنلروجت "العف قلارا رب بویتا روصق هدنعواطم هنصا كنهلع تاود
 ۔رصح لوا دی زاب ناطلسیدلیا فرصت یهیهاتزک رارکت هد ۰ < هددسدتک

 نارفغ شعن هدنرااحم را.ردشلوا یرفاسم هدههایوک هدنراقدلوا هتسخ یرات

 كنبراتیضح هیلاراشهردشلنا|ملست هنبراترضح ناخ دم ناطلسیاچیتراشقن
 مارک | رهظمو شا تیدوسبع ضرع بولک هدراشرش ییهبنس تنطلبس

 نیدمک قوج هلکلبا تیصو هنیراترضح هلا راشم ینکلم ةافولادعب ردشلوا
 .ردشلوا حق یتراما تن ربلغوا نابمرک بولوا طوبضم کلم هدنلاحرا

 هدهللا راشم رایرهش رصع ردیمودح كکب زوربف ( كب بوی )

 ۰ یدنا یسلاو هرقنا

 هات ری > نند .ناطاس لج : دز :ییلج بوش
 هدنرلدهاهاش تسعم هدهساما برطادعب و هدب رخ هد ۸۰ بولوا ندناکدش

 ۰ یدلوا دیهش هدنبرح یلعوا لابنا یدسا دوجو تاب
 ندنبلص هّلادبع نب سیردا " ردیلدکین .. ( هرق ۰ یدنفا بوق )

 ۰۸۳۳ یدلک ههدنرال بودا لیصح هدرصمو ماش.یدلیا دلو هد ۹

 حرش « میابصم حرش یدنا لضافرب بهما ننح یدلوا توف هدنل والاعم ر

 ید ( یدنفا بوقمی ) ر ندالع یرصامم ردکتون جراوتل قارشا ۰ هب اده

 یرلهلاسر ,قلعتم هچ كسانمو ریست روتلوا زی دهد « یراص » پولوا

 ۰ ردراو

 و 2۹۹ یسدوا و ندیریکی ( اغا بوقعپ )

 ۰. ردراو یدج یدلبا

 ناخ دمع ناطلس عاف ادتهالالبق ردیدتهم (  مکح ۰ اشا بوی )

 دحومونمم یتسیدنک یتبحاصم هلبا هیمالساراک | بولوا یییط كن رلترضح



 2 م ا

 ۰ ینا وق دیرک کنم واوا یسیجوتک ۶ فاقوا ت تدمر هد ۷۶ ۷: بولوا ۱

 ۲ یداوا توف هدنحوآ یبرکی كنسهرخالایذاج ۱۳۹ یدلوا 5 1 1

 هدعب یدلوا یتفم و ملام .بوشیاچ ردلهک اطنا . ( یدننا یحم ) 1

1 
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 هدنناخمر ۱۳۱6 یدلیا اقرا ردق هتسهبات هبجدالب بولک هن داعسرد هلناعفد

 . «یدا تاذرب نادهتکن.ح ورلاففخ «ندارعشوابداوالع ربهاشم ردشابالاحم را

 هد توف یرد ردمودخ كکب دوج یب نامارق  (كن یشحم ) ۰

 یک اح نارا ادشا رایدلوا میطم کوب رایلک اتمرا بودا نصحت هدراغاط
 یاو تدم لیخ بولوا یب هبنوق هدعب یدلیا تعاطا هب یزاکتح دصسوا

 ۰ ردرصاعم یرلترضح ناخروآ ناطلس یدلوا
 ردندنسهعا ناخروا ناطاس یرس ردیلغوا سالا (  هبقف ۰ یعخم )

 (یدجدجا شیورد) یدزاب تاذو "ةياور ندنرد یهناشع تاعوقو ادا

 ۱ ۰ : ردوارندنوب
 كلام ( كب یخ ) ردیمودخم كناشا شاطروهت (  كب ىشخم )

 . ردیلعوا

 ۰ ردعاشرب روهشم هدارشابنامز ردرام ( قدر )
 هددحناکدهدهمشجقرق هللادل وتهدنلاوش ۱۲۱۳۰۰ ( یدنفادعسادخ یرابپ )

 یدلیا لاحرا هدساخ دیمادبع ناطاس رصع رخاوا یدلوا ناوخ یسراف

 یک دنا اد سا زا

 ضعب یدلوا ندناکجاوخ بوشیتب ندلق . (یدبتفا دجا یرسی)
 باتکلاسیر هدنواهباکر هدنسه راغ هبسوروابنالا بوتل وا مادا هدنضانم

 هدعب یدلوا یسیح هلاقم هداس هدنرفص ۱۱۳۱ هدنندوع نوباه یودرا یدلوا

 ۰ ددشلوا توف

 لیوح ردشللا دلو هد۱۱۲۰ هداوسناتسا . .( یدنفا دچا یرسپ )

 یجهرک ذن كوب هدنناضمر ۱۷۸و یج هرک دن كحوک بودا تأشن ندلق

 ثاناو روک ذ هدلومناتسا نکیاهدنواه یودرا هدنرخالایذاج ۱۱۸۲ بولوا

 تافو ارئأتمو امو هلغملا رخ ینبرلللا تافو ندنوعاط یسشاوحردق یعرکی
 4 یدادبا نفد هخاب یدنفا فسو ردشلیا

 بوکسا هد ۱۲:۲ بولوا ندناریمریم ردیهنتشرپ  (اشاب دم راشی) ۰۰



 ES بش. 6 بم

 1. ۰ یدئوا نفد هوا بودا تافو هدنسکیآ كشلوالامیرد ۷
 .نوردنا رد رد ار كکب تزع یعکلکب ( كن ایحا ىح جالا )

 توف هد ۱۲۰۱۷ یدلوا یلسدم بحاص راصحهرق هدعب یشاب ییکنفت هدن واه

 ۰ ردعاش یدلوا

 بولوا نالازبم .هيمايخ تام ضفتلاب نددرکسع ( كب یحم)

 ۰ یدلوا توف هد ۷

 ۱۲۷۱ ردشلوا یساولربم ا بوشیت ندهناحشوط . ( اشا یحم )
 دننالا طابتحا هدو ( اشا یحن ) رکید یدلوا دیهش هدنسهبراع حرق هد

 . ردشلوا توف هدننابعش ۱۲۷۷ بولوا اولریم
 بونا هد ۱۲۵۱ سردم "رددفح ناطلس مناخ ( كب قیفوت یحم ) "

 دکم هدنسهده2لایذ ۱۲۷۰ و یسالنم هنردا. هدنسهدعقلایذ ۱۲+ یساللنم

 . ردشلیا لاح را دعب یدلوا ىس هام

 نوباهیارس هدنسهح |یذ ۱۲۵۳ سردمردنلبل زکد ..( یدنفا یجب )

 توف هدنشب یمرکی كنمرخ ۱۲۷١ یدلوا لیکو سرد هدسبو یسهجاوخ

 نیدلا ءاض دج ) یودحم یدا مع ۰ لضاف ردنوفدم هدهمالس یدلوا

 : ۰ رد ) یدنفا

 هدعبیدلوا قیرف « اولریم بوشبتب ندهناهاش رکاسع ( اشا یح (
 . ردشلوا توفهدنلیا مورهدنلوالایذاچ ۱۲۷۹ بولوا ینادناموق كسره

 كىاشا نامعن هداز اشا نیما دخ ( هداز لج ادع ۰ اشا یح (

 هد ۲۶6 لزعلادعب بولوا یسلاو لصوم هلرازو هدنمرع ۱۲۳۸ ردیمودح
 یدلیا لاصفا هد ۱۳۷ "تولوا یضلاو هنطا هلغلوا رومأم هنسودرا قرش

 یدلیا لاصفا ءدناضمر ۲2۹ بولوا یسیلاو لصوم هدناوالایذاج ۸
 یدلروتک هنداعسرد هدعب یدلرندتنا تماقا هدنغاط روفکت هدنرفص ۲۵۰

 هدیوبا یدلوا توف هدنسیکیا كنلوالا یذاج ۱۳۸5 نکیا ارزولا یش تیاهن
 ۰ ردنوفدم هددنفاریما كحوک

 بواوا یضش یهاکرد اش. نطصم ( هحاوخ ۰ یدننا یحم )

 ۰ ردنوفدم هدهاکرد یدلوا توف ءدنشب یمرکی كنهر ۰۱

 یاد کک وټ ارزو ټدمرب بوشیس ندلق ( ىدا نازس يح (



 تب 46 لس

 نوک كنار ۱۲۰۵ بولوا :فازشالابشن هدنوالایذاجن ۱۲۰۶ یداو
 یسهعاضب هداتش مولع یدلیا تافو هدنسکیا یک كيا یدلوا مالسالایش ۱ ۱

 نفد هنسهنردم کیدلنا اخ هدنامارق كحوک ردراو یراعشا هدفلالث ةنسلاو

 كنناضمر ۱۲۰۹ ( یدنفا نیدلاردص مهاربا دیسلا ) یردارب ردشلسا

 ۰ ردن وفدم هدنناپ یدلوا توف هدنزوقط

 یساغایریهب هد ۱۲۰ بولوا یسادک لوق رد رکی (ا۶ا ی )

 ( اغا یح ) رکید ردشلوا توف هدعب یدلدا لزع هدنناضمر هنسوا یدلوا

 ۰۱ ندشلواتوفهدننوا حر عا یاللوا یاد کک لوق هللسهوص یعد»
 هدنشبنوا كناضمر ۱۳۲۵ بولوا یتصاخ ( ییغراق۰ اغا ىح )

 یثاب یجویق ہزکص یدلدا لع هدنلوالا یذاجم ۲۳۹ یلوا یثاب یحناتسب
 ۰ ردشلبوا توفهدعب ردشملو هدهناراو هد ۱۲۵4 بولوا

 ردنلنوردنا رد مودا یدنفا دم ییحهبساحم نيمرح ( كب ىح )
 .یذاجم ۱۲۵۵ ۰ یدلوا یالاربم هدعب و ماقمعاق ةركضو یشایکبن هدماظن تیاد

 . ردنوفدم هدنناي یردن یدلوا توف هدنسءهرغ كنلوالا
 ةکمريما هدنمرع ۱۲۲۹ ردیمودخم كرورس فیش . ( ی فیوش)"

 ینسیالاحم را هدمرح لخادكنسدنشندهعانمیافرش هد ۱۲2۳ یدلوا همرکم

 . ردشلیا لاحترا هدعبو شلدا لزع هترزوا
 هداز اشاب دم یراص ندرودض ( یدنفحت هداز یریپ. ۰ كب یحم ) :

 .الاعسرآ ۱۳۳۰ ردسودنالوا ندنس هع رک كنالامناّمعءداز یربپ كکب مهار

 .یذاج ۲۳۱ وینیضاق لوبناتسا هدنرخالا یذاج ۲۳۰و یسهباب هکم هدنرخ

 یدلوا یوکضعضاق لوطانا ەدنسەدەقلاىذ ۳۴ ىس لوطا هدنرخالا

 وإ یذ ۱۳۵۲ یدلوا يللا مور ردص بنات هد ۲:٩ و الوا هدنلاوش ۹

 ندرودص یودح ردنوفدم هوا ردنشلوا توف هدنسیکیا نجرکب كس

 ۰ رد ( كب تمصع مهاربا )
 یسیلوتم كنفقو بولوا ندندافحا كناشاب :ضوع ( كب دجا ىح )

 ندراصخهرق یدتک هنفلماقمعاق هنکلمءرکص بولوا یهاشداب "یکنفترس یدیا
 ۰ ردنوفدم هدنسهمشچ قلیرا یدلوا توف هد ۹ لو زعهآ

 ردشلوا یاب وبت بوازا يا ناتنشاداب دیشروخ ر انا یخ )



 ۱ سم هو سس

 ۰ ردشلوتوف هدمبیدلوایمالنبلح هدنرخالاعسر ۲۰۱ ( یدنقا
 ۱ )سردع ردمودخ كندنفادجا جش ( .داز یریسا ۰ یدنفایح )

 ۳ ( یدنفا اصلیعایسا ) یمودخم ردشلوا توف هد ۱۱۸۹ یدلوا یبالنم بلح

 تافو هدنحوا نوا كل والایذاج ۱۲۱۳ بولوا یسالنم رادکسا نرد

 هدمودخرب رد ( یدنفامیفر دج ) یودخم یدادنانفد هدجاهجهرقردشلیا

 هلتوف هدنبسهرغ یاضمر ۱۱۹۲ بولوا (یدنفا دععسا د ) سردم

 ۱ ۰ ردشملدیا نفد هناي

 « سردمردیمودخم كندنفاقخما مالسالامش ( یدنفافیرشیحم )

 ۱۱۸۳ و یتهان هکم هدنمرخ ۱۱۰۷ و یمالنم هردا هدعب یسالنم كسالس

 یرکسهضاق یلوطانا لعفلاب هد ۱۱۹۰ یدلوا یه لوبئاتسا هدننوا كنیحر
 ۰:یدلیآ لاحرا ًابقاعتم بونلوا لوع هد ۱۱۹۱ فروا

 یساغایرهکی هد ۱۱۹۸ یسادک لوق ضیفتاب رد رفکی (  افایحم)

 ردشفلوا لزع هلیبسح یاقها مدعو تئاطب هدناوالایذاج ۱۱۹۹ یدلوا
 ۰ یدلوا توف هدعب

 الم هرکص یدلوا سردم بواوا یمدا كناشاپ دعم (  یدنفایحم )
 کت هلغلوا توف هدنمرع ۰ هدندوع هلئدم ماعا تواوا یسالنم رصهو

 ۰ ردشفلوا اقلا هنایرد

 تولوا قم ندنواهنوردنا رددووانرا (  ظفاح ۰ یدنفا یح )
 ۲۰۱ بولوا یمادک هشزخ هدنسمهدمقلایذ ۱۱۹۷و شلوایماغا حاتفم
 بولیدا لزع هدنمرم ۲۰ ردشلوا یرایرهش زادنولس هدننسهدعقلایذ

 یدلدا نفد هتسددرن ههدج یدلوا توف هدنشب نوا یرخالایذاج ۶6

 ... ۰ ردراو یسحول «دهفوصایا قرهلوا یطخ نسحب
 كنمدنفابحر بوناوا یسادخک هدازقاشع . (یدنفا قیفوت يج )

 ردیمودحم یدنفا بونا قفوت وا نالوا توف هد ۱۱۰۷ بولوا ودع

 .هدعقلایذ ۱۱۸و كننالس هدنل والامسر ۱۱۸۰ تولوا سردم هد ۹

 یسضاق لوبناتسا هدنناضمر ۱۱۹۹ یسیضاق هکم هد ۱۱۹۲ یسالنم ماش هدنس

 نوا كنسهرخالایذاج ۲۰۱و یس یلوطانا هدنسهدعقلایذ ۱۲۰۰ یدلوا

 لبا مور ردص انا هدنېجر ۱۲۰۳ پولوا یرکبعضاق ییا مور هدنحوا



 ایر له ۱

 نول وار وخاربم هدننامش ۱۱۵ یدل ۱ تراس رد اقای
 ٠ . یزوا هد سە ا یوو نوررط هدننرفص 4۸ و ناور لر اوو ال ۷

 ۰  هدنماتخد راعهد ۱۵۳ بولوا بسا هدرح هدنمرم ۱۱6۰ یدلوا یسلاو

 هدنلوالا عمرو یقون تقعردو یسلاو هسور هدنمر ع 4 هل دوع ندنراسا

  یظفاشم دارغلب هدناضمرو ارد نادوق هدنلوالامسر ۱۵۰ و یسلاو صم

 بم ته لوم هدنسهدع2)]یذو نیدیاهد ۰۱ و لیامورهدننحر 6٩ و

 هد ۱۱۱۰ بولوا یسلاو ییوطاناهدنسهدعهلاید ۱۱۰۳ و ر کب راید و لیا مور

 هلاحرتو همنای هدلاوش ۱۹۸ و لا. مور رارکت هدنسهحایذ ۱:۷ و ندو

 هلا نشت راهظا هدیصانم یدلوا توف هدنسهدمقلایذ ۱ ۱۰۸ بولوا یبیلاو

 نوجعا یامارقف اعا ی »"ردشمالوامومذم هلنمانوا باهوو باهنو یس
 نوک چوا ندننافولرعاشو شانوسقثاویلوبقیرک | ینعرصم « كدربو ناح
 ماکزهشن هدرلنکام ردشعروک نده رع تافداصت یماناتافو هدهلاحرت هرکص

 یودحم ردشعای همشچرب هدنحراخ یسوبق راک روک هدنداتسردو رلکشوک و
 ۰ رد(كب ميهارب ) یردارب بواوا ( كىىلع )

 الذم « سرد ردیمودخم كندنفا دو مالسالا ج ( یدنفایح (

 یبیضاقلوماتسا هد ۱۹۳ و شلوایسیضاقهر ونم4دههدنهرخ ۱۱۵۹ بولوا

 جاو 4 ۾ نیا تافو هد ۱۱۷۳ ردشلدسا لزع ینوک یجمثوا بولوا

 ۰ ردنوفدم هدنسوف

 چردتلاب رد مودع كندنفا دج رون . ( هدازقهما ۰ یدنفایم ) ۰

 .ردنوفدم هدشاطابق یدلوا توف "الوزعم ۱۱۷۷ یدلوا یسیضاق همرکم کم

 مش بواوالغوا كنم دنفاناع یلح ردیلراضح هرق .. ( یدنقایحم )

 .. ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ۱۱۸۱ ید

 «سردع ردداماد كندنفايهاربا ءدازاشا ندرودص ( یدنفایم )

 بولوا یسضاق لوبناتسا هدنلوالایذاج ۱۱۸۵ یدلوا یس هکم التم

 یرد ناق هدرادکسا ردشلوا توف هدنلاوش ۱۱۸۷ و شا لاصفا ۲

 كنناضمر ۱۱٩۳ ( یدنفادمس دم ) ندنیسردم یودخم یدادا نفد ها

 نج رلادبع ( ىد داز ردارب ردنوفدم هداشاب ردح یدلوا توف هدنسءسع

۱ 
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 ماشو و ریما تدمر بولوا ندمارک تاداس ( یح فیرش )

 قدنطضمدع هد ۱۱۰۳ بولیریو یغایخس .نغ هد ۱۱۰۲ یدلوا ییابقتسا

 هلوبناتسا هد ۱۱۲ یدلوایقم ءدرصم هدعب یدلدا لزع هلغفلوا ترا جاج
 نولواهمرکمذکمریما هد ۱۱۳۱ یدلوا رهظم هتیاعرو تمرح بونلوا توعد

 نکاس ًامرتحم هدماش هرکصو هدیوبا یدنک هنداعسرد قرفلوا لوزعم هدندمزا

 همرکمکم ریما انا هد ۱۳۶ یدلروسناسحا ینافرص"ءسدق قلاراربولوا

 ههلاراشم یکلمرلازیش هجلوا نک اس هدهدج اشاب لیعاسا ییلاو دج بواوا
 تراما هدنرخالامسر ۱۱۳۰ هدهسیدلیا اجر هناک ر فیرش یلعوا یراماو

 .هدارواهد ۱۱۳۸ یدتا تدوع هماش هدوو یدلروس ن راسحا ههللادع فیرش

 قالاح ضعب بولوا لوغشم هرک ذو تعاط ردنوفدم هدماشرد لا لاح را

 : ۰ یدا ې قتمولاص .لوج هتمارک

 ردیمودخم كناغانیسج لغواكندنفالع یلههلوبارط (  یدنفایحم )

 زادشسقلارارب یدل وا سردم بوشیلاچ و بول واندنناوعا نوناهنوردنآیردم
 لاح را هد ۱۱۳۹ ردشلوا یسالنم هکم تیاهن بولوا یضاف هنسودرا اشاب ىلع

 ماش ۰ سردم ( یدنفادعس ) یودضم یدلدا نفد دمویق یرک |.بودیا
 ۱۳ فلا لا را هتنرصع: تل ناخ قطص ناطلسم بولوا یسالتم
 ۰ رد ) یدنفا دماح) ندرودص

 هداز یدنفا دعسا (  هداز نندلادعس هحاوخ ۰ یدنفا فقاو ىح )

 یاد ۱۱۵۰ بولوا یسالنم بلح ۰ سردم ردمودحم كندنفادوع-لا وبا
 ۱ توجو

 9 اتا بولوا التم . سردم ( ییا ی ۱]

 ۰ ردنوفدم هدنلغوا میکح یدلبا تافو "لو زعم هد ۶

 ردیمودتكندنفاناماس لضاف یظعاو هفوصایا (یدنفاقیدصیحم )

 همرکم کم هد ۱۱۷۸۵ و یمالنم .هردا هد ۰ یسالنم ج رحم ؛سردم

 ۰ ردیاش « ملاع یدلیا لاحم را هنسوا یدلوا یمالتم

 ه3 ۱۱:۱ بول وا ییطخ یماج بونا ( هداز بیطخ ۰ اش یح )
 هاش لع هدازیکح ردیمودخع كندنفا نطصم نانلوانفد دناروا هلنالاحت را

 ا یداوا .یمادضک و یداماد بونازق ینهحوت رظن هلا باستا



 دن

 ا یلوطاا هد یدلوا يلا ندسو 1 ر

 یدلدیا لزع هدندیمبت كنا بویمهلوا رادربخ ندنسهثیسلاعفا كنس هفبلخ ومس [#
 هد ۱۱۱۷ لزعلادمب یدلوا لوا ۀمانزور هرکص و یجەبساع شاب ەد

 رادرتفد هدرحالاعسر ۱۱۸ یشاشواج هدنلاوش هنسواو رد رج

 هنسفاوا اطعا ترازو هلثلوا يلاردص "یضرم فالخ يصن یداوا لوا قش
 هنسواو یدلیا اضتسا هدنلوالایذاج بولوا موم” ندییسوب دلو مات

OS 1ردنوفدمهدراعف دص یدالتفرعم «مادیکسا لباق یدلیالاح را  . 

 سلیارط« سردم ردفودغ كندنفا د ردنلهروم ( یدنفاوش)

 ۰ یدالضاف یدلواتوف 20 وقل نوا كنبحر ۱۱۹ تولوا یسیضاق ماش ۱

 یمالتمرصم « سردم ردنمودخم یدنفانسح نوزوا (  یدنفایح ۳3

 هدنلوالایذاج۱۱۲۱ بولوا یسهاب لوبناتسا هدکوالامسر۱۱۱۹یتسسیان هکم
 ۰ ردنوفدم هدراصح یدلوا توف

 یسالنم شعر ۰ سردم ردیلتایرفع هدنامرق ( بقلم ۰ یدنفایم ) " 1
 ۰:۰ (یدنفاهّللاضیف) نسزدمیودعم یدلوا توف هدنرفص ۱۱۲۵ تولوا 1

 ۰ رایدل وا توف ۷ ) یدنفاهللا دعس ( سردم ینکیدژ و

 ردیودم یدنفادع ندرودص . ( هداز محزلادبع ۰ یدنفا ىج 3

 ینا لوبناتسا هدنسهمخا یزد ۰ ٩ یدلوا یبالنم هکمو یمالنم ۰ سزدم

 ۱۱۱۵ یدلدا لع هدنسهتس تولوا ينا لوماتسا هدننایعش ۱۱۰۸ و

 یدلوا ییا مور ردض هدنبحر هوا تولوا یلوطاتا ردص هدنزخالاعیبر ُ

 هدنناسعش ۱۱۱ یدلوا دوا هتمافا هدهرقناو لن هدنلوالایذاچ ۱1۹۹

 یرج.دوهشم هلتسالص هدنساضف یدلوا دنهش هدنلا رادودبح هداروا

 , ا دیدیا رو چو

 پولوایسالنم رکبراید ۰ سردم ۰ ردیلهربصیق ...( یدنفایاک يح ) .
 هدنسوقهردا یدلوا توف هدنرخالامسر ۱۱۲۸ یدلوا ینیمایوتف هد |

 ۱ ۱ ۰ ردیعاش ماع ردنوفدم

 النم ۰ سردم ۰ ردیمودخم كن دنفا هللادبع ( را ۰ ۳ 3

 بولوا ناسکس یتس یدلوا توف هدنرخالامسد ۱۱۳۱ یدلوا یمالم ره
 ۱۱۳۲ بواوا يتاك ماسقو ندنیسردم ( یدنفا يج ) یدبا ملح +

 . ردا لاحترا دنا



 ی اب یدتاتاف و هد ۱۲۵۰ ب 1 وا ) یدنفابیسح ( نددالوا طرف

 چ ) یودخ هب رر بودا لاح را هد ۲ تو ! وا ) یدنفااضر دج (

 -رلردنوفدمهداروایسهلج ردشلبالاحرا هد ۱۳۰۳ وشملوا جش ( .یدنفانیما

 ۱۱۱۰ بولوایضش یسهکت یدنفا رداقلادبع هدیوبا (  یدنفایحم )
 2 ۱ : ۰ رییدهبناعش یداوا نوف هد

 نهج ردسودم كندنفانیسح یسردم هح ( یدنفایحم )

 ( یدنفایحم ) ردشلوا توف هدنوالایذاج ۱۱۱۳ بولوا یسالنم دارغلب

 توفدهنردا هدنمرحم +۱۱2 هداروا بولوا سردمردمودخ یدنفاندلالو
 ۱ بولوا سردم ردیل هیطالم ) یدنفایح ) یداتعشح بحاصیدلوا

 . یدلوا توف نوک کیا كنسەج إى
 ردیمودخم كندنفارلاص ییلحارطارس (  هداز یشابیکح یدنفایح )

 ۱۰۹۵ یدلوا یسهاب لومناتسا هدنل والاعسر ۱۰۹5 بولوا التهم  سردم

 یدلدا لزع هدنلوالایداج ۱۰۹۰ بولوا ییضاق لوماتسا «دنل و الایذاج

 لیا مور ءدنلوالایذاچ ۱۱۰۱ بولوا یلوطاهاردص هدنرخالاعسر ۱-۹۹

 هدنلوالامسر ۱۱۰۵ یدنلوا لزع هدنمرم ۱۱۰۴ ,یدلوا یرکسعطاق
 ۱۱۰۷ یدلدنالاس راوبلج هلال نعهدنل والایذاج ۰۰ بولوا لیامورردصاابنات

 رومأم هتاقآهبلج رارکت هدنلوالایذاج ۱۱۱2 یدنلوا قالطاو وقع هدنبحر
 ۱۱۱ یدلدبا وقع هدنلاویش لیوحلان هیهسورب هدنبشب نوا كنابعش یدلوا

 هج ريغ هدنسبتلا كنبرفص ۱۱۷ یدلوا لا مور ردص هن هدنرخالایذاچ

 مقتسم « ماع یدلیا تافو هرکص نوک کیاو یدتا.افعتپسا هلغلوا هتسخ
 هداز لیریوک تقو ردص یدا بستنم هبط ۰ بیهم.« هب + پیدا . هحو

 هلا راشم هدءرص یتحهلوا بضع رهظم هلبرکم یساغا هداعبلاراد اشا : ینطصم

 وش هو ضششح هدارا هنلزع كبافاو هنن وقع ثكناشاب هبلا راشم هل باحر

 یودخع رکید رد(یدنفا هللا ضيف ) ندرودص یودنع ردشناواربدقت یتمدخ

 هدنتعزع یاتبا هد ۱۱۳۵ بولوا یسالنم صم ۰ سردم ( یدنتا هّللادبع )

 . ردشلوا توف ًانوعطم هدنوکناتسا
 بوشیتندلق ردندنبابرقا كنیدنفآلع هداز یعقمشپ . ( یدنفایحم )

 "ییوتکم هلیعلوا یدقعم كتقو ردص هد ۱۱۰۵ یدلوا یسح هعطاقم هنابلاس
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 "الوزعم یدلوا یسالنم هسور ۰ سرد ( عیسوک یدنفایح ( :

 ۰ یدلوا توف هد ۲

 ‹ىالوایشابیجوپقهد ۱۰۹۱ بولوایبما كنالس ( دوهج ءاغا يح )

 . بولوا ندنراشیورد یدنفا دوم ینادد (یرصع ۰ یدنفا يح )
 توف هدنسهرخالایداج ۱۰۷۳ یدلوایهش یسک یدنفا بوبا هدهسورت

 ۰ یدیا رده هراس یدلوا

 یدلوا یسیکب رلکب هرصب هد ۱۰۷۸ بولوا ندارما ( اشا يح )
 . یازهناو یبدأت یدلوا رادرسیلاو دادنب هلکذ روک یتءاطا مدع هد ۹

 ۰ یدلوا ,توف هداروا یدک هدنه ندارواو نارا هنرزوا

 یداوا یتفعو سرد هدهفوص ردیلرکپ راد ( یدنفادیهش ی (

 ۰ رد قاش یدلوا توف هد ۳

 دلوت هد ۱۰۱۸ ندنبلص كندنفارع ( هداز یزاقنم ۰ یدنفایحم )

 ءالع زبع هد والاب ۱۰5۹ یدلوا یمالنم هکمآ هرم ٤ش ردنف یتا

 هدنسهحطایذ كنەتسۆا بولوا یسیضاق لونناتسا هدشحر ۱۰۹۹ یدلوا

 هدنرخالامسر ۱۰۷۳ بولوایلوطانا ردصهدنلوالایذاج ۱۰۷۲ یدلدنا لع

 رفس قلاراوا بولوالصاح محور هدنلا غاص هد ۱۰۸۲ یداوا مالسالاش

 یدشنلوانیمآ یدنفادجم یورقنا هتلاکو تعشمو شمامهدک هدناکر هدن واه

 هنر ردشمتا لاصفنا هلا تانیعتو هحقا كم ییوم هدنسهدعقلایذ كلەتسوا

 هدنسهدعقلایذ ۱۰۸۸ یدلوا مالسالاعش یدنفالع یلهطاتح ید رک اش

 هداوقنو اوتفبولوا ندرصع لضافا ردنوفدم هدرادکسا یذلوا توف "الوزنم

 هت رزوایریم بادا ردشعای هسردف هدننابیراهرت ید روقو : هتجو ردلس*

 ( یدنفا هّلادبع ) یودخ ردراو یاقلعتو لئاسر ضعبو ینتهشاح هقلعم
 ۰ یدند راهداز داماد هندافحا نالوا ندنداماد رددنفایطصم یدامادو

 هدن ونا یدلیا دلوت هد ۱۰۰۶ ندنلص كن دنفا نابعش ( یدنفایحم )

 یظعاو بوبا بولواجش ههاقناخ لد ندشناریخ كندنفا نیدلادمس هجاوخ

 هشرب ردراو یراشاو تابهلا یدلوا توف هدنسهایذ ۱۱۰۹ یدلوا

 یدشح هد یدلبا تافو هد ۵ بولوش ) یدنفا مساق ) یودخ

 زدشلبالاح را هدننامش ۵ بول واش ( یدنفادڅ ندلادعس هدازیحم )



 ن( یدنفا یحم) ندندافحا یدلوا توف,هد ۱۰۷۶ بولوا یسالنم رهشیکی
 ۱ بولوا یسالنم ماش سلبارط « هفوص  سردم یدنفا محرلادبع
  بولوا سردم ( یدنفا لع( ) یودخ كلوب یدلوا توف هدنناضءر
 ۱۱5۰ ( یدنفا لیعایسا )س ردمرکید :ندندالواو یدّتا لاحرا هد ۸

 ۰ ردرلشملوا نفد ءرلیحافوط بودا لاحترا هد

 یدلوا یسالنم شعم « نوزرط.* سردم (ءرق ۰ یدنفا ىج )
 حالا لاک هماظع رودص یداوا توف: هددیمزا ٩ و زعم هدینم ۴

 . ردشغ د« یسدعس جوق » یثاب ندنماراو

 هدنناضمر ۱۰۲۲ یدلوا یمالنم هنردا .۰ هسور « هطلع دعفد کیا « بلح

 ةنسوا یدلوا یرکسضاق لیا مور هدنرفص ۱۰۲۳ تولوا یسیضاق لومناتسا
 یدنا م ردشلوا توف هدن والا عسر ۱۰۹ یدلدا لّرع هدنسهدعقلایذ

 قراس) یودخ كنو « رلهدازیحم » ردشمزای یقالخالاةأرم . کر دص لک

 . ٠ رد ( رل هداز یدنفا دجا مولا
 دلوت هد ,٩5۰ ندنیلص كنیدنفا رک ز ( هداز ایرک ز ۰ یدنفایصم)

 یدلوا یسضاق لوساتسا هدنرخالایذاج ۱۰۱۳ بواوا النم ءسردم یدلیا

 بولا یلوطانا ردص هدننابمش هنسوا یدلدبا لزع هدنرخالا میر ۳
 ردص هددعح|یذ بولوا ییوطاا ردص هدنامش یدلدا لزرع دنس ایذ

 لیامورردص نا هدنلاوش ۱۰۱۸ بوناوا لزع هد ۱۰۱۵ یدلوا لیا مور
 نلیامور ردص اث,دنل والاعم ر ۱۰۳ یدادالزع هدنسءدتلایْذ ۱۰۱۹ بول وا

 بولوا مالسالاعش هدنحر ۱۰۳۱ یدلدا لزع هدناعش ۱۰۲۸ یدلوا

 بولوامالسالاجش ابن هدننابمش ۱۰۳۶ یدنیا لاصفن هدنسهع | ید ۲
 ۱۰6۳ پول وا مانالایتفم اثات هدننحر ۱۰۶۳ یدلیا لاصفآ هدنحر ۰

 ۰ ماع ردنوفدم هدنس ههر یرد یدلیا لاحترا هدنزکس نوا كنسهجلایذ

 یل ربدنلوب پوط یمرکی هدنوباه "باکر هدنعف دادنپ یدبا یعاش ۰ لضاف

 یرکی راپوط هلا طشرېن هکنوح یدلروک تعفنم ندراپوط و بوجبا یأر

 هناتسلامو یسیمخ دءدرب ؛ديصقو یحرش هنسحم شئارف ردشلک هرکص نوک
 ۰. ردراو یس هجرت



 : و
 ضیقثاب هدنسههاس بولوا یداماد كنمدنفا عایعش عش . ( اعا وه ۱(
 لملادعب بولوا باتکلاسیر هدنلاوش ۱۰۰۱ لوا رک دن هدکب ین کھ
 نسر الا هد ۱۰ ۰٩ و ینما رفد هدو شو انا هدف ۳

 یدلدا لع هد ۱۰۰۸ ردشلوا ییقوت هلیسها یب زلکی هد ۱۰۰۷ بولوا

RARE 

 بول ژان هفت شیورد یرد ردشلءرقلعم ( شوق ۰ :یدنفا تح )

 كنهرحالا یذاجو یسضاق همرکم کم هد ۱۰۰۳ عدل وا سردم بو شالا

 .یذاځ ۵ یدلیاتع نع هش رش نح هدعب یدلوایعش راکنخ هدنشب یرکی

 ردشلوا ىيا مور زدص هدنسهطایذ هتسوا بولوا یوطانا زادص ةدنرخالا ٠

 قدلوا یشنضاق هکم انا هدتنامشس ۰ یدلوا لزوم دن ۰

 تولوا رسا هنمشد نکرولک ارح هد ۱۰۱۳ بوللوا لع هدناضهر ۲

 هدلاو یذنا رهدلاعاض * تم + اص ردشلوا دیهش كزدنا هل زاحم هلا رلکترف

 ینکیدلیا تاقالف:اسمو حص هللراترضح رضخ بولوا ءدقعم کون نالماتهیفص
 روند ردشلوالئا ههملاع تاسر كردیا نام

 ردندنلاوم ردنمودحم گن دنفا ملح ادبع ( هداز یا ۰ یدنفا ی ) `

 ردیلتدنا (یدفا یح) زدندیاوم ردیمودخم كندنفا ضوع ( یادتفا ی یما)

 ۰ ردشلوا توف هدنرفص ۱۰۳۷ تولوا سردم

 دنرح ندطاس دجا یصش یزداق ردبماش ندناداس  (یدتفا ىح ) "

 كنو ( شواچدج ) هدرهشیکب هد ۰ ۰۰ یدلک دلتحاس دهلاحرت بولوا

 نیت هریثک فثاظو اکا اشا دجا هداز ییکمآ دعب یاب هنژازرب ةفرش
 فرش) لعواهسرب ردندةنظم زدنوفدم هده وازیدلوا توف هد ۱۰۰ یلبا

 ۰ ردشلوا و 2 2 ) یدنفا نیدلا

 نب لع ن یدنفا دم شات ها دیوم .( ممخ ۰ یدنفا ی )
 یسالنم هسورو ماشو رهشنکی هعفد ج وا سرم ردتلغوا ك محرلادبع

 ؛رضعاش«ففع ؛لضاف یدلواتوف هدننحر ۱۰2۰ بولوا دعاقتم هدعب یدلوا

 ؛رصم ۰ سردم ( یدنفا قابلادبع هدارصح ) ییودخم ید لاضخ ت»«یشنم

 توف :د ۱۰۸0 نوک جوا للوضو لننامرف یدلوا ینالتم هشرکم هکم
 (یدنفا محرلادبع ) یودخم رکید ردراو یترهاصم هلا هداز ینص ردشلوا



 ِم اشا هرکضو ىش اب زتنذتسمروخود دووانرا ف 1

 داوا ناطلس هدهسوزب هلیعماح بونا یدلوآ س هنرترضح ینا ناخ
  یداوا توف هدر ٩۸5 یدلوا یسلوتم قاقوا رلناخ دزاب مری دلیو

 ۰ لاک !هلبعوقو ینافو هدهنیدزاب ردق تب كسکیا ینسهمانایلس ردرهامرعاش
 9 * ردراو یس ( ادکوءاش) و( اهلذوفسوب ) موظنم ردشمامهدا

 یرادرتفد رصم هد ٥٩٩و بلح بوشبت ندهلام ( یدنفا ىح )

 نولوآ یرادرتفد یان یش هدعب یدلدا لزع هدنلوالایذاج ۹٩۸ ب ول وا

 ۱ یح) یدایا لاحرا هدنسید نوا كنحر ۳ بول وا لع هد ۳

 اوز هلکمتا تاسشا هاعا ح وصن ةحوح بوش ندهلام هدو ) یلح

 RE ا ردشلدنا لع هد ۱۰۰۱ بولوا ینا رتفدو یسحهساح

 1 ردشلوا یسخ «تنا یلوطاا هد ۱۰۰۶ هدمب بولیردنوک هلیغلرادرتفد

 Tt ۷ و قیا رتفدو باک یرپهکتهرکس بولوا یتاک ییماج هی ( كیحم )
 * راتدلوا توف دعب یدلوآ یرادرتفد هنوط هد

 | اوت هد ۹:۰ ندنبلص حوصن نب یع ریپ (  یدنفا یعون ىح )
 ۳ ت كَ ا 7 ت ا وا یسالم دادقب هد ۸ ا

 ۳ جم
9 

3 

15 
3 
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 را لاا داسقا دا یک ۷ e لام رق مو ورم : 9
 ۱ ِ لصخا نافلات) یدا عاش < ء لا ردنوفدم هدادنح یدنقا ناعش هدس .رفاف و

 ۱ ل اشو تفاج ۰ یربسش كم روس ۰ یحرشهیسدق ۰ یحرشو نام مالکلا

  ردق زونوا ۰ یاتیلتاخ اتم مادهو ولف . حرش تقاولا لئاوا . رولا
 و 2 ؛ دیاقعهجرت ؛نوتف جات یسهچرت مکح صوصف ۰ « هلأسر

eتب مو را  

 ۱ 3  تاگشمذجرت ۰ یمومو رضحةصق هجرت ۰ یونس تیود حرش « قاشع یاون
 | دی ا موظنم همان لاح بشح ؛تأشنم «نآود ۰ ناهح هحاوح

 1 ۰ رد ( یدنفا هلاءاطع) یعودخحم < . غاز

 ۲ .یذ ۹۹۰ بولوا یسردم نص ( .دازریمیک . ۰ یدنفا یربما یحم )

 ٠٠۰۸ ١ بولوا ینال رادکسا : هطلغ ردشلوا فارشالا بقن دنس |

 هر یس (یرتشمورهم) لراصع ردیغاش « محرک > e یدلوا توف هدنلاوش

 9 ۰ یدلیا ان یپدصس ماما ردشلیا



erg 2تم فاز  

 دلو هد ۸٩۳ ندنبلص كيءهزج نیدلارو ۰ ( هداز سیل ۰ یدنفا يم )
 هنر هس ردم ثیدل ارادو هبنایلس « هیفوصایا ,یسردم نفع « سردم یدابا
 یراعشایرافو یرع یداثدحم « ماع یدلو توف هد ٩۷ یدلوا سردم

 راد هققاومو هیواضیب ریسفت یدلا سلم هدیقانمو ۓے,راوت بولوا بوم
 ۰ یدزای رادلاسر

 یبیتفنوزبرط یرد هکردمودخم كندنفارع یماش . ( یدنفایحم )
 قج هدنراثب ردشلیا دلوت هدهتفهرب هلبراترضح نایلس ناطلس هد ٩۰۰ نکیا
 هدکدلک هلوبناتسا یدشیلاچ هندابع هدءهرافمرب هدنوزیرط یدلوا تباث عاضر

 یرلت رطح نایلسناطاس ؛یدلوا سردم بو وقوا سرد ندیدنفا ىلع لښز

 هدتعافش ینسهدلاو ینطصم هدازبش هرکص یدلوا تاشتلا رهظم ندنفرط

 هدنسهگناب هدشاطکشب ردق هننافو یدلدا دعا هلا هڅایللا هللزع ندهسردم
 یدلوا توف یک یصغادیع ,دنسهحایذ ٩۷۹ یدتناتدابع بوروطوا ۱

 دسر ده هدنسهگاب بولوا داع «برشم یسیوا یدا رضاح العو ارزو هدننفد

 هراضرتعم یتح ىدا رروک تقو با انب یدناپ همشجو دیه « ماچ

 رانوا هلغارپپ هیلیشب لزف ۰ قلخ بونآدلا هنیفرخز كناهج
 ران واهلبعارب وط هدنشاط كشب ۰ لد هدارا ردشغود هلفط یربقف

 تاقدص و دهید رد تجصت هلبج یهاکیراترضح ی ماس ناطاسردشع د ۱
 اوردو یسک یاقق همر هراوز ىدا ررو هارقف لاحرد یروژ و

 ینسهمنتءافشر هلتظلع اداب ىلع نیم” یدبا یداتعم كلبا اطعا یتساهب هوهق _
 اشا هدهام وا هکر دشعد « بحرو یداج نیب ٭ بلا ی رت بجلایرت »هدنددر

 ( یلعو مهارتا ) یراهودخ هدنناپ ردروبشم هلیمان ( سردم) ردشملوا توف
 ۰ ردیوفدم رلیدنفا (یلعشیورد ) یسهفیلخو 3

 یدل وا یسادخک یریتکی هد ٩۰۷ بوشیس ندیرکسع ( غا یحم ) ۱

 ناورداشوعماج ردسادخک تاناشاب دج یللقوص ) اغایح ) ردشلواتوف هدعب ۲

 ۰. ردشلبا ان هکتو 1

 «سردم ردشلنا فنحن نکیایفاش بودترحاهم ندم (یدنفا ی ( ۱

 ةوقو رهام هدهیقف لئاسم یداوا توف هد ۹۸7 یدلوا یسیتفم ماش « باح _
 ۰ ید رععتمو عساو یسهظفاح |

 ان
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 8 5 وما ید هد ۲ رد ر و اشیب زیر يح (

 و یاب یحوق ضشفلاب ۳ دارم ناطلس رسصع ( كب يج (

 هسورحم كلام ةممض كنساروا هلعفد ككيدمنح ندنببا هدعب یدلوا یظفاع

 دیهشکب نانس یردارب كکب يح هحدقا موقسریم بولوا رومأم هنسلسا
 هناروغو هناقداص نوجا ردارب را ذخاو تمنیو ما ندننیدلوا شما

 ناسحا ةافلکم یلک ندا هدنلاسب ۸۳۱و شا تسدرد یموقم بوشیلاچ

 ._ ردشلوا توف هرکص لاسدنح ردشلروم

 بولوا یسردم هلز وط و كىساأرق ردسودحم یثحم ( یدنفا یحم )

 رس هعلاطم ییریشت یواضس یضاف یدلوا دشصو مش بوریک هشرط هرکص
 یهعیرشلا ردصةیشاح رد رصاعم كنراترضح ناخدج ناطلس عاف یدروقوا

 عاف یدلوا ةاضقلایداق هرکصوسردم هد رصم ) وانم دج ن يح ) ردشمزاي

 ۰ ردشملا لاح را هدنران وباهمایا یرلترضح

 هد ۸٩٩ بولوا ندهبنولخ عاشم راک ردیلناورش ( دیس يحم )
 ماحدزا قلخ بوردنوک هلوبناتسا ی( نیدلءالع ) ندنسافلخ ردشلبا لاحرا

 لعلضاف نمود فسو نیدلاءاض ) یسهفلح یدلردنوک هد هدن زال هلکمتا

 ۰ یدلوا توف هد ۸٩۸ ( ینیسح

 نوردنا ردندنرللوق كنراترضح ینا ناخ دجم ناطلس ( اشا يح )
 اکی لک لیامور هد ۸۸٩ .یدلوا یکی هنسو هد ۸۸5 یضفتلاپ ندن واه

 لا مور انا هد ۸٩۳ یسیلاو یرفناک هد ۸٩۲ هللا لزع هد ۸۸۷ یدلوا

 یسکب زلکب یلوطاناهنسوا یسیکبرلکب هتسوب امت هد.۹۰۷ یدلوا یسیکب رلکپ
 یسیلاو لیا مور تل هد ٩۰٩ یدلوا داماد هشراترضح ناخ دیزباب ناطلسو

 یناحوتفیدلیا لاحرا هد ٩۱۲ پولوا نیشن هبق هلا ترازو هد ٩۱۰ یدلوا
 ( كب دجا ) یودخ.یدیا مدقم « روغ« عیصش. قداص «رفو یناربخ ربثک
 (لاب) یرارکید ,ردشمثنب هی ناخ نایلس ناطلس رصء بولوا یساول یت هنا
 ۰ رد رلاشاب ) دج )و

 هدمپ یداربو يتابنس نکیا ینادوبت دنول ردیلیلوطانا ( اغا يح )
 هد ٩٩۰ یدلوا یبیکب رلکب ریازح هدنلاحترا اشاب دم هداز اشاب نیدلاریخ

 ۰ رد( اشا نابعش ) یودخم ردشاوا توف هداروا
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 مس از قبر

 هدنابمشو رکسعرس هلنرازو هدنربنوا كنوالایفاج و ین ه ناو نت
 هد ۰ یربشم نواه یودرا یبشح وا E كنهحطایذو یریشه هن ام وط

 هدننابعش هنسواو یسیلاو هنطا هدنزکسییرکی كنبحر ٩۰ یربشم ودرا یش
 سلحت هع تامظس هدنشب نوا كنمرحم ٩۱ و یساضعا 2

 انسا كنناعش هنسوا ردشلوا فنه س اغ نوک یتشب بولوا شر

 قوک یحچ وا زر كنس هححایذ ۲۹۲ و یربشم نوناق یودرا یبفکیا
 هوالع یلسلاو مورضرآ هدنلوالاعمر ۱۲۹۳ یدلوا یربشم ودرا یجدرد

 هد داعسرد یفعن بودا لاحت را هد دزدی رکی كننرخالامسر ۱۲۹۳ ردنشوا

 هیحرت ىذا فقع ۰ فتصتم مج یدلدنا نفد اشا ردا تؤلیروتک

 ۰ ردشمالاق یراو

 بولوارادرهم زدیسهلوک نادا ار نح -(یلنفانظسن زوای)
 هرناد یعتنوا هرکص یذلوا یحاض هيظع تور بولو یخد هدنغلادکک

 ردیح یدلوا توف هدنجوا یمرکی كننرفص ۱۲۹۹ یداوا یر دل
 ۱ ردن وفدم هداشاب

 ین دیدم رزم اص یدنایلگریم كنراترضح عاف . ( یلحءاش زوای )

 ۰ یدلوا توف هدرصعوا ردشلیا اس

 توف هدنبخر ۱۰۰۹ نکیا سردم ردیلنامارق . ( یدنفا یابی )
 بلغت یصلخم هلس هندا هلغلوا شحوتم ندتفلا یدا لاضاق“ ماع یدلوا

 ۰ ردشلیا

 بولوا یدرح یلاج میش ( هداز یثاب یجانروط ۰ یلحلع یبتی)
 رادمتس ناخ نابلس ناطاسو یدنلورتار هدنرفس دنه هلا یلح لع ید
 ردشلواتوف هد ٩۱۰ یدنابصن یتا اش هنعماخ همناملشو یدک هکر

 موظنمرب یک اح یبرفسیلعیدیس رد اشرب ردان یریظن ردنوفدم هدفیهادوس
 ریس یناهحوب لوا ندزب + هدراوند یی را هدقاد راب نوصد» یداب رثا

 .  یخد هيا لع وب » نلی هدنساوه رح بوقارب یرب ملع « فوقولهاندبا
 ۱ ردندنراو یراتب ۰ « فو هننافیع هثلقع

 . . هنرلناخ مرق هرکضو هنسلاویزواردندننادناخ ینمش ۰ ( یذنفا یبتب)
 ۰ ۰ ردراو یرعش ناود یدلوا توف هد ۱۱۰۲۰ یدلوا باک



 ۰ ردیاشیداواتوف هدا ناخ دار نال طه طساوا ردشم ها

 ۲۷ بودا دولارود  هلقلئاریمریم تدم ریعلیح ) اشا یدنه )

 یدل واتوفهدعن ردشلوا دعاقتم ندنسلوانسمنکیا هدنواه یودرا هدنلاوش
 :دهسورب كرەلك هفرطوب نداروآ بودک هح نددنه ( اباب یدنه )

 بودا قلرادنرت هدنسههرت ناطلن رتما ًاناح تدم هنس قرق زدنا نطوت

 ۰ یدناندنناضا لاحنسحو ندهنظم زد وفدم هذاروا یدلوا تّوف هد ۰

 بولوا یبطخ یتماح نمولادبع هددسور " ( یدنفایقطضم یاوه )

 ۰ ردعاش یدل وا توق هد ۷

 هدنتهح دروس اصوصخو قلماقمعاقءدرلهرتشط رددرک (  اشایولوه )
 یدناشلوایسهان کبرلکب هد ۹6 و ناریمریمو شعاقلفرضتم نامزقوجرب
 كنيرفص ۱۳۱۳ و شلوادغاقتم "الضفنم ندنناظفا تیرش مح کو تیاهن
 ۰ رد(كن تم دجا) ندلاحر ینودخم ردشایالاحزا هدنسهرغ
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 و
 هد ۳۳ تولوا ندنراتفم ةسامفع e ( یزاربش "لعرات )

 ۰ یدلیا لاحت را

 و اک اک سباب كبتکم کدنراصحلوطاا ( نوناخ نیا )
 3 ردوفدم هداروا ید

 1 ردیسهلوک كهللاب مصعتسم ندنرلکلم هتسایع تلود ) 7 E توقاي )

 ۰ یدلیا 9 یف ةدعاو نالشد(قوقا طخ )یدلوآ توف هد ۲

 اوبد بولژا ,ندنسافلخ ل لاوید ردنینوریرط " (یذلفا رواپ )
 . هدیناخ داد ناطاس ترضخ رصع بزلوا تاک تازیرح هیایوآ يتاک
 3 ۰ ردیعاش یدلیا لاحرا

  قرهلوا طباط بوشبت ندهبرح بتکم ردسکرح (اغا د روی )

 . اقماق یرتشم هلطبص هدنرخالیذاچن ۱۲۸۸ یداوا قیرفواول قرتاپ
 1 كح رق ف ۱۳۸۸ بواوا یر نلح و یاتمغاف یرافم هضاخ هد ۸٩ و

 ّ تاپ و

3 a ۲ 

OT ES 

 ا i OR ی



 ردندنسارعمش یربصع یراترضح یناندارمناطاس ردنلقن زا 4 یا ( 1

 | ۰ یدلیا هجرت یتس(همان س ) كن ( یمچ مامه)
 توف هدننامش ۱۰۷۶ بولوا سردم ردلیلوطاا (  یدنفاتمه ) ۱

 ۰ ردلاع یدلوا

 هرکص بواوا سردم ردیمودخم كنع یجاح لیلوب . ( یدنفاتمحه )
 اشا دوادو یدای هوازرب هدهگاب کی کو یدنفامهاربا یدربک هنق رط ییاریب

 ردندهنظم یدلوا توف هدنستلا نوا كنرفص ۱۰۵۹۵ یدلوا ظعاو هنعماح

 بولوا یضش هاب کی (یدنفا هتلادبع ) یودخم ردراو یراعشاو تایهلا
 رکیدیداثدعو یتوکس یدلوا توف هد یدلوا یظعاو هبناملس هد ۲
 سرد» ( یدنفاد ۰ هدازتم ) یودحمرب رد ( یدنفاهلاءاطع ) یودع

 زیزعلادبع ) ندراسرد-مو نددالوا یدل وا توف هدنرلګ رات ۱۱۷ بولوا

 ۱۱۸۶ ( یدنفا نسح )و هد ۱۱۰۵ ( یدنفا نیسح ) و هد ۱۱۰۷ (یدنفا
 نفد هنسوق هردا بواوا تو؛ هد ۵ ) یدتفانسحنا رداقلادبع )و

 تمه ) یدلوا توف هد ۱۱۸۹ ( یدنفا نام ) سردم ندندالواو رلیدادا

 دوج ناطلس رخاوا بولوا یظعاو هضوصایا ( یدنفاهلادعی دمصلادیع هداز

 ) توف هد ۱۳۱5 بولواسردمیخد ( هداز ته ) رب یدلوا توف ءدلوا ناخ

 : ۰ رد( یدنفا بیطدججش)یودخمو( یدنفالطادبع) یدامادمداز تمیداوا
 هدنناضهر ۱۲۰۹ نکیآ ندیلاوم ( یدضا مهاربا جالا ۰ ءداز تم )
 : ۰ ردشلوا توف

 یمالنممورضراههفدچ وا بولواالنم  سردم ردیلهربت (  یدنفاتمه)
 ۰ درېو بوسنم هتادناخ لیروک ,یدلوا توف ءد ۱۰۹ ردشلوا

 ۲ - .رشیدانحا كدا نطم لی .( ءدازلما - یاد یه )
 ۱ « ودنوفدم هدروخ روخ یدلوا توف هد ۱۲۲۷ بولوا نیامت

 رخاواردشلوا یشاب یجوبق بولوا یلاءردص نزاخ (افادجا تمه )
 ۰ یداوا توف هدسات ناخ دوم ناطلس رصع

 رلکب هبنوق هنردجا هدازہش ضیفتلاب ندنواه یارس . ( اشا مدمه )

 . یدلدا هناما هدندوع ندنرفس نارا هد ٩۲۰ ردشلوا یسکب
 نطوت هددندو بولوا یحاص تاعطاقم ردیلپوکسا . ( یلح یبدمه )



NR 
 دلوا 3 تیز 9 ناخدتدمهجلبح قرعتتوا مادّتسا ٤

 ا قداص«بساحربدم یدلدانفد هدیناروک التم ردتلوا توق دتر ۶
 ۱  هدکرک هلکلیس یخد هبهماعضایبب ویمهها كرتىتداع كليس زةەغابلق جتا ىدا
 ۱ هللا لغوا رب نالوا ندنتسهجوز یتمرا شعا رلرداتاس ہلا ربات یعاتتا
 ۱ ۰. ادتهالادمب ردشلوا هلبب اضعاهدهیطبض سلجیلغوا تحو شماش,مدیهذموایزق
 هجرلهنس هدنل# هجرت ( كيلع ) هک ردشلوا رلکب قیفوتو یلعندنسهایلح مالسا
 بتاک هدهلام یخد (كب قیفوت) یدلوا توق هد۱۳۰۰ ًادعاقم قربلوا زی
 ندنراروءآم ررحت هد ۲25 بولوا روشفس هد ( اغا تیاده ) رب ىدا

 ۰ یدلوا توف ءدعب یدیشلوا

 ندنلصاعا یتوب ءدمولذ عبا هب هنح ز هدزوریس ) اشا تیاده (

 شلتهلوا مزالمهد 4 و ی یا هلکل رف هد ۰ ی هد ۵

 ۸۵ بول وا رب دمهنسهناشعاید ر ژوقکید At وماقىغاقەد ۳ هل ەبتر ر عطق هلسهرصو 2

 هد ٩۳ و اولربم هلیسح یسلتا ملت ینو اعمرک اع هد ٩۳ شم وا یالاریم هد

 یربشم ودرایحدرد هد ۳۰۲ ریشم هلا یلربثم ودرا یتا هد ٩۷ و قیرف

 نکیا هدندرام هرکص ندنلاصفا شلوا یسیلاو هرصب هد ۱۳۰۶ لزعلادمب

 تربع هدرلتمدخ ینیدنلویو یعاجش هدرلیرح ردشلنا تافو هدنرخ ۰

 ۰ یدا تادرب دودحم یامولعم شلروک یقادصو
 ا ۹1۱ ( یسالصم ادص ۰ یلح ییاده )

 ۰ یدنا یعاشرب

 ال یدایا لاجترا هد ۹۸۳ ۱ ۹۸-, ردشنامارق ۰( یلح دو لاله )

 ۰ رد اجر نادیسراز
 قیا لارا اخ مزراب نطلب صع یدیلهسورب ( (یاچ لاله )

 ین رامشا ردندنسارعش ناتتکرت یدلواتوف هد ٩۳۱ ( یلح لاله ) زدندارعش
 1 توف د ۰ بولوازودهقاط ردلوناتسا( پک لاله )ردشنوس«یناتنح»

 ۰ ردناود بحاص عاش یدلوا

 4 تولوا ندامکح ردیدرک اشیسوط نیدلاریصن ( ینوطءندلاماه )
 ۰ یدلا توف هد ۳
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  Eسس اپ ۱
 هاو بناتسا بولوا ندالضف رد یلکیلمب ( یو سیار

 یدلوا یسالتم هسلق هد ۲۲۲ یسالنم دادب هد ۲۱۷ سردم ۱۳۲۶

 هقف لع ردنوفدم هدنسهرددجادس ردشلوا توف هدنسید نوا كنسەدەقلاىذ

 ردرلشلوارهظ+ هالع تامارتحاو هد هن اهاش ماعنا هداروب بولوآرهام هدشدحو

 یدلیا حرش یرتاظنو هابشا ۰
 ) ربندهننارا یارمش یدلوا.توف هد 4۸۶ ..( یر .

  ) 1ردعاش یدلوا توف هد ۱۰۱۸ ردلهمنوق ( ییلح فرج .

 ) یلح تیاده (  ۹٩٩۱ ۰ردندارش یدلیا لاحرا هد ۰

 ) یدلوا یسالنم هک ۰ ,سردم ( یمح "لعراب ۰ یدنا هّلادیاده

 یدا انشا هلوصا اعو هقف یدلوا توف هد ۹44 هدرصم نکرولک ۰

 ) نحت یدا بوسنم هبیروتت مهار ردد رصق ( یدنفاهتلاةياده

 ردریظنبب بتاک یدلوا توف ا و ۱۰ ۰۲۷ بول وآ یسردم ۰

 ۱ ( هکم « رهقنکی تلخ ۲ رو سردم ردلهمالع ) یدنفا هایده

 یوق یلق فعط ی یدلوا ثوف هدنحر ۱۰۳۳ یدلوا یسالت دن ردا ۰

 2مولتو داده هلا یصاق ریش یدا ضیرخ + دنس دوخ  Eهم

 ردراو یرلاطح هدهسپاراو یرلدشاح هضارفو ۰

 ( اشا تیاده (  تولوا یقرصتم هتساما تولوا ندناریفریم ضیقلاب

 . یدلوا توق هد ۱۱۸۳
 رد مودع كندنفا ةّلارو (هداز یرد ۰ یدنادع هلاةیاده )

 هدنرخالامسر ۴۲: یدلوا یسالنم هرونم ةشدم هرکص . الثم ۰ سردم

 یسهلاع یدلیا تافو هدنبید كانمرم ۱۲۲۸ بولوا یتسطاق لومناتسا

 نکیا سردم (یدننا هللانوع دج ) سردم یودح ردشلدانفد هنغل را

 ( یدنفا نطصم دبسلا ) یرکید یدلوا توف هدنزوقط كل والایذاجج ۵

 . . یدلوا توف ینوک ی شب یبرکی كنسهجخایذ ۲۲۸ بولوا سردم ید
 سردم ( یدنفادج هللا ياده نددافحا راردنوفدم هدن را وح یردهدسیکیآ

 هداروا بواوا یسالنم هبلق هدئنابعش ۱۲۷۹ و بلح هدرخالایذاجج ۸

 ۱ ۰ یدلوا توف
 هدنرل_ثیا ءارک هلا ادتها تولوا لصالا یتمرا ( اغادج هلاةیاده ر



 بایرا یخد (یدنا یاد ر یدیا ربخ بحاصو تورتیذ 9

 كنا ۱۲۷ ردشلوا یخد یشایزاحم هسهمر ها قردلوا ندنراح

 یحاح )یسهداز ردار و یداماد یدا قوذ لهاویعس یدابا لاحرا هدنحوآ

 هدنح واكب رخالایداج ۱۲۷۳ بول وا ند راج ریه اشم یخ د(یدنفا دمع هل دعس ا ۱

 دعس یجاح ) یردارب كنوب راردنوفدم هدهینایلس یسهلج ردا لاحترا
 یخد ( یدنفا دوعسم دم ) یعودع كنا بواوا ییرش هدنوزبرط ( یدتفا

 یس هلئافو هدنزکس كنس هدعقلایذ ۱۲۸۱ نکیا لوغشم دم تراش داس رد 3

 ۰ ا نفد هناي

 ردمودخ كندتنا هتلادبع ییتفم یلوکین ( یدقا دت مشاه )
 دیناخ زیزعلادبع ناطلس ترضحرصع طساوا یدلوایسالنم شعرمو سردم
 . یدشیت

 دلوت هد ۱۲۰۹ ردسودخم كناغا نسح ( یدنقآ مطاس دجا مث اه )

 توف ر یرکی تبحر ۱۲۹۲ قربلوا یربدم هاخ هتبخ را
 ۰ ردنوفدم هددجا هحهرق ردشلوا

 و فخری تموم تک سس یا ( یدنقا مشاه ) ۲
 / . ىدلوا توف .دداعسرد هدنناعش ۱۳۹

 ناریمربم ودر مو دحع ا بلطلادع فیرش ) اشا مشاه (

iFیدلیا لاحرا ًادیهش هدزاج بناج هد ۸ نکیآ من  - 
 هد۱۳۰۱ ردندنسردم یالع )ایران ۰ یدنفا نیسح مشاه )

 ۶" ۰ ردنوفدم هداشا ردیح یدلوا توق
 ۲ ندیرکبع ردمودخ كنم نيسح قيرف . , ( اش دج دیبلا مشاه )

 9 یضاق یدلوا توف RE ا ۱۳۰۱ یدلوا اولریم بوشیت

E 2 (1  
 3 یجیوتکم ضفتاب ندنسهطوا الو سلع خوسغم (اشاب مثاه)
 5 ییرهلام یداواتوف هدننوآ كنبخر ۱۳۰۵ ردشلوا ا فرا

e۰  

 ناطلس هدجسوب ردشتاانب ینیدجسم كنبوك كبىلع (  نوناجهتلاةبه )
 . ردخلیا عماح هللاربنم عضو یرلترضح ثلا ناخ دجا
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 ثنبدننا هقاضبف هداز یدنفا يحو دع (  یدنفا دج دیس مشاه )
 .ردشملوا توف هد ۱۲۳۱ بولوا یعشاشا یناعصم هحوق ردبار مودع

 یدنفا بیسح یلع شیورد یجضوتکم قبسا ( كب د مشاه )
 هنسهبرت یدنفا يح ردشلنا تافو هد ۱۳۳۰ بولوا سرد رد سود

 ۰ یدادنا نفد

 كاتدا لیلخ یزادقوح اوټ” ردیلناتژرا ( اات نع مشاه )
 هاشاب دع یجاح نادوق بودا ماود ههسام شاب «دنلئاوا رد مودع

 مدق یتسانم هب یدنفا مهاربا روبشم یسما ربش كشرد یدلوا رادهن رخ

 هدنفاادنک باکر دیدنفا تلاح ءرکص قردلوا ندناکجاوخ ءدداسوا هافلوا
 یراوس هدءرص یتیداوا هدکمنک هلشلادغک وق كنارزو شب یدلوا تاک

 هدهام چاقرب هددسیدلدا دیمش ندنداعسرد نکیا رد حهلوا یسجهل اقم

 لزملاسب و یتاک ادٌعگ هد ۷ یحهمانزوركحوک هد ۲۲ یدلدناقالطا

 یقرصتم ومر هدد رک ءدس و هلع هلا قلناربمریم هد ۱۲۳۷ هلبصاتم رود

 یرکسعرس و یسلاودرک ترازو بتراب هد ۱۲۳۸ ناسحسالابیمدخ یداوا
 ییلاو هردا یمودخم یدنا ردم . قداص ردشللالاحم را هد ۱۲2۰ ردشلوا

 ۱ ۰ رد ( اشاپ دجا تع ) ندا لاح زا نکیآ

 هدو لزع هد ۱۲:۹ بؤلوا لصحم دیرجز شفتاب ( كب مشاه )
 ردوا توف قرهلو هدنامدخ راسو یاد وبق ارزو

 نسح تولوا یک اش كندافا مار طاطح ) یدنفادج مثاد (

 ۱۳۲۲۱ یدشلوا ندناکحاوخ قزهلوب هدنغلماسر نوباه کس هلییسح یطخ
 ۰ ردشلدانفد هتنای (یدنفا قار)یداواتوف هدنسدکیا یمرکی كنرخالایذاج

 ردلعوا كهالادبع  فیرش هداز رورس فترش ٠ ( ماه فرش )

 ۰ ردشلیا لاح راد ۹

 تاش رشت هدنحراب ۱۳۰۱ بوس ندنلف تاش رشت ) یدنفا مشاه (

 ۰ یدلوا توف هرکص هنس دنح یړلوا یرادهسک

 ثكنراح دریخ ردینوزرط ( هداز ولټ ۰ یدفا مشاه یجاح )

 ردشلنا تافو هد ۱۲۹۸ نکیآ نسم یدشلوا یثابراحت بولوا ندنریهاشم
۰ 4 



 [ 2۱ ۶ اتو یابد ناطلس بد تا و دا و
 ییا رهش هن هد ۶ "یتاک رادع هد ۷۲ و ما رهش ه درفص ۰۹
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 ۱ تنراترضح ثلا ناخ ینطصم ناطلس یتعب كرایارس هتفح هدناخمر ۷۷ -

  للغواهانج نالیرویب ارتش هلسوزرا ردیاب یارس هتسهمرکم ةعرک کیا
 . یداوا ینیما اش كلج لکشتم ندرلهصرع عاطرم هلمراتاتوق ىلغوا لبر وکو

 یردم  تارتعت یارس هنرداهد ۷۷ یجهبشاحم شاب هدناوالایذاج ٩

 شاب اقوم o3 YA ىألا سا دتماوا هدار وا هلا لزع هدنااوش هنتس وا ید وا

  هش هدنهرح ۸و یتنما ان یماج دج ناس دای ۷٩ یا

 هایس هدعت یدل وا یما دناضبر هد ۲ لوا ةما زور هد ۱ یجهنساح شاب

 دعفد کیا هدنرامزات ۱۹و ۱۹٤١ قژهنا و ؛هدنراتاتک یریک و رادع

 هدرادکسا یدلیا لاحترا ینوک یعنکیا كنناضمر ۱۱۹۷ یدلوا لوا ٌهمانزور

 بصنمیرب یدنا رونح * صیرح یکم :زورفه ردنوفدم ءدناتزنم کسا
 هغو یخد هدنرالادقک وب اززو "یدنا رولوا هتتدخ ندنردک هسلوا

 یدارلیافسزت یترلیکهدراکرس بول وا یو: هننراثحاب قالخا "یواسیسهناخ
 رفشهالعان هغثلوا هجنوت هریفص صانم دودنک ءدءهریخا نیس ندیسوب

 . یتاک هعیرا تاکولب هلا كلهنحاوخ یخد (كب نیدافلانز دیس ) یودخع

 ۰ ردشلسا نفد هلعوا هللا توف هدنربنوا ثنسهدعقلاید ۱۱۸۳ بولوا

 كيد فا نيدلاماظن فسو مش یهمرداب ( یدنفا دج مشاح )

 | یدبا قولخ یداو غیش هتسکت هیدجا هنیرب یردب ردود ع هجاتروا

 ۰ ردناود بحاص یاش ۰ ندهنظع یدلوا توف هد ۷

 | دا ناف دیس ( هداز مر | مش ۰ یدنفا دم دنس مشاه )

 کت اشا نطصم هجوق هد ۷۵ بواوا ی مش طالب هل ۲ ردسودح

 ۰ ردشلوا توف هدندرد رک كتلا و ۱۱۹۸ یدلوا یقش یس

 ۰ یدلبا لا را هد ۱۱۹۹ بواوا سردم ( یدنفا شاع

 ۱ ندنددرت هب یدنفآ بتار بولوا سردم ردیلهیساما ( یدنفا مشاه (

 ۰ رای! دنا دیر هد همناح هلا (یدنفاناتسم ) یسهفلدخ رادشس مد ۱۱۱ یا

 ۰ یدل وا توف هداروا

 و
1 

1 



 ما
 ۱۰۰۸ بولوا ندناضق ردیلرادکسا ( ءداز هبقف ۰ یلح شاد ۳ 1 م

 . ردعاش یدلوا توف
 ۱۰۳۷ بولوا یضاقو سردن ردیلهسورب  (یلحدجم دیسلایمشاه ) |

 ۰ ردعاش ناوید بحاص یدلوا توف هد

 رد يمودخ كنیعوا نب مزالنب مزاع نب مذاج نب ۰ ( مشاه فیرش )
 ۰ یدیایج* « لضاف «ملاعیدلیا لاح را نکیآ همرکم ۀکمریما هد ۶

 ردیاعوا كتندنفا فسو دیسلا . ( هداز یسدق ۰ یدنفادجم میشاه (

 یدا عاش ءانشافراعم یدلوا توف هدناضمر ۱۰۸۸ بولوا ندنسردم

 ۱ ۰ .ردراویم( ارعشلاآص)صقان

 ۰ ردندار عشید) وا توف هدنارناهد ۵ ( مشاهد ریما ۰ یمشاه )

 . لاحرا هد ۱۱۳۵ نکیا یسضاق هلاحرت . .( یدنفا د دیس مشاه )
 ۰ ردیاش یدلیا

 ضفتلاب ندنلف نواح ناوبد ردلوبناتسا . ( یدنفا دجم دیس مشاه)

 قلارا رب بولوا یا رک دن هدنواه یودرا هرکص یدلوا ناود "یدما

 .والامسر ۱۱۳۸ یدلدبا بصن انا هدنلوالایذاج ۱۱۳۷ هدهسیدنلوا لزع

 رهام بتاک ر دشملدا نفد هنعماح اشا ىلع قیتع بودا تافو هدنسیمرکی كل

 * یدیا مهم هلیانوجح یالتبا + مسج « مرک « لیصا . سانشنوناق "
 ۱۱۷۵ تولوا یسالنم .رهشیکی ۰ a e رضا وتاک )ا

 ۰ رد وفدم هدوبش یرک ۱ یدلوا توف هدنلوالایذاچ ۱

 ینا ةرک دن ہد, ۱۱6۲ هلا شن ندیلاع باب . (  یدنفا دم دیس مشاه )

 ٌهدا وهش هلی هاب لوا دما زور هدنشلناوا ۱۱۵۰ و یرادرتفد ندو هدعبو "
 ۱۸۰ و یرظان یسهناشوراب لوبناتتسا هدمب یرادرتفد یسودرا هاش یفص ا ۱

 هد ۸و یجهبساحم شابا هدنلاوش ۱۸۱ یسیحهبساحم هزج دنس ای |

 یدلواش هد ۱۷ بواوا یسحهبساخنیمرح هد ۱۷۲و یسحهساحم هن زج ٤

 یدلدبا دمت هدطا هجزوب هللا لزع هدنلوالامیسر هنسوا هلیلط ج رخ هدایز _
 تافو لورم هد ۱۱۷۷ یدلوا یتاک یر: مد ۱۱۷۰ قالطالاب هدتفوزا 1

 ردنوفدم هدنراوج اف یدلی ِ
۰ 

 ضیفتلاب ,ندلق ردینکپ كناشا ىلع رادمتس دیهش ( كب یلع مشاه) 1 ۱



 كنبحر 4۳ ردشلوا لوا صخر هدنسهلاکم نامرکفآ هد ۱ یسیحهساح

  یداوابحاصم شابهد ۱۲۳۱ یهاشداپبحاصمهد ۱۲۲۳ ردشموقوا ندید
 ۳ ناطلغ یراتهاهددسیا عاش یدلوا توق ذدنخ وآ واكل والایذاج ۷

 در نحو شلکود یاق توراغا » هکردراو یه وعم رب كفصاو هدنقح

 ٠ ردنددیوجهوا یی < اکسشاوا لاوح فکر وک ی رک راب یجتوا رب نس * افتاه

 3 rT SE هداسنفم ( فاع ۰. یدنفادع فتاه )

 3 رع ردشلوا توف هدنرفص ۱۳۹۹ یدلوا ناشن هسردم بولک هلوماتسا هد

 ۴ ۰ شش هرم لماما یهار ای ۰ یدا عاشو انشا هد یسرافو

 كندنفاهلاحا ظفاح ندا تافو هدنناعش ۱۲۳۷ ( یدنفادج یداه )

 ءدنلاوش ۲۳۷ یدلوا یرادهسیک یعکلکب ضفتاب ندلاع باب ردمودع
 لوطاندنلاوش هنسوا یدادا لزع هدنسیکیاتنمرح ۱۲۵۰ بولوا یییکلکی

 هد 21 یدلوا لک و سیر هدنمرحم 44 بولوا یئابشراچ هدندرد نوا

 ناشلوا قوس هرصم هد ٤۷ بولوا یرظان ةناحموط هدعب یسادشک ترادص
 شمارش مظعا ردص هدودراو یتیقوت هدنلوالامسر ٩۸ یدلوا ر ومأم هودرا

 تولوایرظات هربخذ هدنناعش ۵۰ یدلدنالزع هدنرخالایذاج هتسوا یدلوا

 هد وا یدلوا توف هدنسیدب یرکی سز ۱۲۰۳ یدلدا لزع هد ۲

 قوذ هدهسیدا تادرب لقاع؛انشا ههبساس روما ردنوفدم E A A ی

 ۰ یدا لابم هافصو

 1 شرح اهم هدنامزناخ دیزباب ناطلس هلایرد ردندمع ( يلحیفشاه )

  یدلوا یغاق هرکصو حدن هننراترضح ناخیلس ناطلس زوای یبودنک یدتنا

  ییچهبسام رصم (كيدجم یریما ) یودخم ردرعاش یدلیا تافو هدلاحوب
 E (یراتحب) یردار كوب ردیعاش ردشلیا تافو هدنلات ناخ دارم رصء بولوا

 - دا نارا ع كلا دارم ناطاس ها
 ۳ ارب یوبخ ییا وا توف مدکبب بولوا ندارمش_ .(.یلج سیاه
 ۳ رد(یدنفایبتب دج )

 یدلوا توف هد ۱۰۰۳ بولوا ندحماشم ) یلحاص ۰ یدنفا مشاه (

 ۳ ۰ یدلوا توف هد ۱۰4۰ بولوا ( یدننارفعح ) ییودخ هنرب



 e EM اه اه و ۳ E OS و  ۲ شک همدان دن ز جت

 .a Eg مس شه و

 نواه یودرای کیا ها یربشم ةر ۷ ی ۱۳۰ ۲ ّ

 ۱۳۰ ۰۸یدلک هل وبناتسا نوا اوهلیدم بونلهتسخ هد ۰ ۰۸ یداوا یربش» 1
 یدلوا نفدهب وبا هلا تافو هدنل والا یذاچ ۱۳۰۹ فداصم هنزونوا كنلوليا

 یدلروک یتمدخ و تعاحش هدنابرام یدیا روع ٠ مدقم < حی

 و و مت

 ەچ ءاهلا لصف مە

 نیدوب رااسدجمت بولوا یضاقو سردم ردیلهسورب . ( یدتفا لیاه )
 هسور هلغلوا هطسا و دن هحاصم هلا یلود اسالا هد ۱۰۱ یدلوا یسخاق

 یدادمابصن انا هد ۱۰۲۳ هلالزع هد ۱۰۲۱ یدلوایسالنم دارغلپ هلیس هبا

 هدازلماه)یمودخم یدیارییر مامو ريخ بحاص یدلواتوف هداروا هد۰ ۸

 "ةاحاقم هد ۱۰4۹ هدکدلک ه هسورب .الوزعم بولوا یسالنم رکبراید (یدنناد

 سرد (یدنفالماه ا كنو رد( یدنفارع ) ییودح ردشلوا توف

 ۰ یدبا اص ردشلیا لاحرا هدنرفص ۱۰ نکیا

 هد ٩۲۰ ردندالع ردیسهداز ردآرت كنماح انالوم ) یدنفا ینتاه ۱

 ۰ یداوا توف
 ندناشیورد ردلهردا ( هداز دها زذ . یدنفا نجرلادبع تاه )

 ی( هما رفظ ) ردیاش یدلوا توف هدد رصبق هدندوع ندنکف دادنب بول وا

 یاب فی
 ۰ردرعاشیدلواتوفهد ۷۰٩بولوا ندناضقردلهرقنا ( یلح فتاه )

 سردم یدلیا دلو هد ۱۰۷۷ ردلهسور ( یدنفا نسخ فتاه )

 هد ۱۱6۷ یدلوا یسالنم دادب ۰ درصیق هرکصو یال هک هد ۰
 ۰ ردراو یاود ردیعاش * ماع زدشلوا توف نکیا یئان داقو

 ردشلبا تافو هدنرب شذ ثكناسعش ۶ ) یدنفادع فتاه (

 ۰ رد عاش و نزن «سامشقیسو»

 لوا ناخ دا دیع ناطاس بوأوا دلع رد رش ) یدهفا فتاه ( 1

 تاعت هحا وخ بواوا یجایمولط قلارارب هدو ردشلوا یاب دلع هن راتر مح
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  EEو مولع 4 1 4 « لع رد 2
 یافلاع ) یدا لعا یک یرامآ یعالبو یحاصم ردلک داتسا هداشناورعشو )

 باتکرب رع هدنافل هدنزرط باوح هنناضارتعا ه«یرهوح حاعح كنسوماق ۱۰ ۱

 دوت ردق زج رب ندەرصم حوف ۰ لصلاروتسد ۰ جارعلا ةريسق جاتاةرد ۱

 هلا نظ ضیرعت یتسهرقف ینعلعنا هدعدقت هاش حوضن » یو ةماتباوخ
  ۱تاگ 1 ناد لکم زدشمامزمو هیطع 1

 ) ر ۷۷۰بولوا ندنرازیع هلام (:یدتفا جو 3

 خاوابولیردنوک هنرلقلرادرتفد دمرکو هنسوب لّرملادعپ یدلوا یسیج-هبساع .
 ,یدلیا لاحت را مدشاخزب لا دع :ناطلسرصع + ۱ ۱

 ) یرکبع تا فرن هبسرهن شب ندهاهاخزک اع,:(اهاییو
 ردشلوایسی ریتمودرا دادنب هلا تلق رف دنر اخرا ۱۳۷۰ یداوا اولو ۱۲۷5

 یدل وا توف هنر لحم را ۳ ۱

 ) بوشیتم ندزکسعرس باب"( هداز اا:زایرنخ ینیاح - اش یو
 نناریمریم ةسراب هدنمرخ ۱۱۷۱ یدلوا یسجهبساع یسودرا زاحو قارع

 توزپرخ هدنلوالاعیر ۷۰ و لصوم هدشلاوش ۷۵ و قرتصتم ءرصب ۷۹ ۱
 یزومأم تالصح هلام هدنسهدعقلایذ ۸۰ و قرص ناو هاو لر 1

 تانالومرکص یدلوایفرصتمشع هلیسها« لیامور هدنلوالایداج ۸۲ یدلوآ

 قرص د رصق تیاهنبودا هولارود هلکتک ءرلقلف صتم لقت مرغ هدنلکشت
 یسیزبغ ندودنک راکه دەظوا فولقنهنشایهطوا یتیدروتواءد ۱۲۹۹ و: شلوا ۰

 ریدم* دیدح ردشلواتوف قرملوا حورحم ندنشاب ییدنکو شلوا صالح 3 |
 اردن یوتکم هرشط(كدش ر ن داملا نب ز)ندنراعوا یدناتفرعم بحاص .لقاع 3

 ارعش ةوک ذت تولوا نذارمش روشی رداتو ی ذ ( ك.یحور لغا) یحوک .

 كردا تعزع هلالرفطرا داینوناب هلنسوززاتحایسویما هدنامایچ ۱۳۰۸ |
 ردشلوا ترخا قفر هاشا نام هد ۰ . ۹ ِ

 یخ زا بودنالوحد کنم هد ۱۳۵4 زددووارا ) اشا لسیو) ِ ۱

 هدربخا تزرخ یدنشلوا شات هد 6 یردنلوت هدنراف ظ تس وب هدودرا ۱ 1

 قادناموق هقبش هدعب تولوا اولو یالاربم هاتتدخ نحت هدنراتیح هتسو _

 یدلوا مدهسءدرلن ی اه ودرا یضگیاو ودرا یعحوا هدمب ردشلوا قیرفو
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۱۳ CO Leen یا 

 ناتسب رع ہد ۱۲۰۷ ضفتاب ندهناهاش رکاسع (اشاب یهو )

 هنسودرا دادم وقیرف مد ندنح را ۱۲۷۰ تولوا یساول هدام هدنسودرا

 «: ردشلبا لاحرا هدساخ دادع نالطایب ی ا ومأم

 ۱۳۹۵ یدلوا الو سردم ) هدانماما ۰ یدنفا ینطصم یهو )

 هنردا هدنبحر ۲۷۲ هلا لقت هحرحم هدعب بولوا یسالنم باتنبع هدنمرع

 ا ف راعم هربف و اا س یدلؤا ییهات هکم هدنلوالامسر ۷۳و یسالشم

 یهادلوماتسا هدیه رخ ۸ ردشلوا یسئفم هبط نداروا تولوا یسنفم

 یرکسهضاق یلوطانا هدنسهدعقلایذ ٩۰ بولوا یسهاب لوطان منش رخ ھر

 ۱۳۹۰۶ هرکص ندندونعو تعزع هی رش کر ردنا ح الص بک یدلوا

 شوخ دا فیت ردن وق دم ءددیهاهاچ یدلوا توف هدنسپ دن 17 كنبحر

اک یزاوآ نتتیدوا نرو من .قوطت « تو
 . هدایژ كم ثكب ییاسشا اودر

 هلش رط ا ( كت ) کوسو ندلاوم ( كب ردح ىلع ) یودغ یدبا
 ۰ یدبا ندنراماقمعاق هرشط

 یردب ردیمودخم كنبدنفا یرون یجهبساش (ظفاح ۰ یدنفا یهو )
 ۱۲۹۶ و لوا زم هلتمدح هریفو نیذس بوژک هن هصاخ هشزخ هلقوس

 ۱۳۰۵ یدتاردق ی رد الاب ةه هسرو یدلوا جهیساحم اروا هدنرح رات

 ۰.یدبا قسم < تاق ردشلنا لاح را هدنسکیا كنیحر

 ناربهریمو یفرصتم هکلم بوشیتب ندنلق هیحراخ . (اشاب یهو )
 هدنسید نوا كنسهدمقلایذ ۱۳۱۳ نکیا ندنساضعا ینوبسموق لی یدیشلوا
 ..یدلوا توف

 یب رلکب هد ۱۳۰٩ ردمودخم اشاب تسر ردلکیوقنل ا ( اشا بیهو (

 یفرصتم یغاعس هینولوا هد ۱۱:۸ (اشاب یلهزیو ) یدلوا توف نکیا یاب
 ۰ ردشلوا توف هدعا بول وا"

 صیاشولغوا كندنفادجم یضاق ردیلرهشالا . ( یسیوا ۰ یدنفاییو )

 سم اشا فیرش د بولوا یضاق هدنلئاوا ردسهداز هربشه كننلاقم

 سنگ نواه یودرا هد رفس وتا كناشا لعو یتاک ناوبد هدنکللاو

 تون هد ۷۰۳۷ الو نم دند شما یبا نک هرک یدب هرکص یدلوا

 رهشکیهدنیحر ۳۷۳۳ رمز ردیلشب ) هداز یقه ۰ ا یو و

 ۰ رد وفدم هدنسوقد ردا یدلبا تافو دنس | ید YT بول وایمالتم را 1

A OFدو یک ی تو  CCPشا نا  



 اتاق ها

 ۱ ی ردروهشم نویز و ا ماش زا 9# 4 زاساح

 | هد ۱۱۵۳ نکیا یسیضاق فتم بولوا یاشیند ( یدنفا فیتم ) ندنیسردم
 3 ۰ ركشا لا را

 ۱۳ ا کا تاز - ین یهو)
 1 2 ردندنسارمش ثلا ناخ ملم ناطلس رود ردشلوا یتاک یسیکح

 یثان ندصلخم قباطت بولوا ندناضق زديل هل وتسا ( یدنتا یهو )
 ۰ یدلیا لار اهدیلسناطاس رصعرخاوایدا نازابیلاقییزوک كتر كناه

 . یودع یدنفا دشرندالضف زدیلشع ( هداز زاتس ۰ یدقا یهو )

 . ضاق بودن باسقا راک هلحراوتو داصق رددیح كندتفا لقط یلهطلغو

 :لئاول یدازنو تعالاکحاوخ هلکلیذا دیوسع نواه مان فد جاکر ییا
 هدنهلع ینیلاو دادنب بولوا"یربفس ناربا هدلوا ناخ دنادعناطاس دهع

 قیرطهن هدسب یدلواوفع رهظم هلیسهدصق هنانطو یدحاق هنداعسرد هلغفلوب
 ماد ید وا | رعش هح ولرم هدیاخ ماس ناطلت دهع بودا تدوع داضق

 .مسر ۱۲۲: بوبای هتسخ هنس کیا یدلا هیطع لردما بیرت ینناوید هنویاه
 یس ردوفدم هدنحراخ یسوق هردا یدلوا توق هدندرد نوا كتاوالا

 هد هسیدروتک نونح هدنرخاوا یدنا لئام هطاشنو قوذ زافزوامم یتاسقط
 ةموظنم.تأشنم.ناود یراها یداشی فلاح و هنسیس ءهرکص ندقدلوا یعا
 سردم یودخ ردهقطلو هبخو هفحم .زکنا قوش . یسرظن هیدهادش

 3 یودح زکید !یدلوا توق. هدنشاب ایا هد ۰ ( یدنفا هنلا طز (

 | ندارقف رونیک هلیس هزاج هدیصق بولوا ندناضق ( یدنفا یزیخ هتلاریخ)
 3 . ردرعاش یدلوا توف هدنسهدمقنلایذ ۱۲۹۷ یا

 ۳ لویتاتتا هدا۱۷۱۶ / نیولوا اتما« مردم +. ( یدنقا د یمو)
 ۰ بولوا یرکسیضاق  للوطانا هد ۱۲۲۵ یدادا لزع هنسوا تولوا ییتاق
 أ « زدشلوا توف هدعب هللا لزع هد ۹

 | «د ۱۲4۶ بولوا یتاک اغا نیحاغا ردرهش ۰.( یدنفالاص یهو )

 . (یدنفا ینطصم یهو ) ید عاشو نزنو سانسش قبسوم ردشلوا توف
 _ ۰ یدلدبا نفدهدرلایقهدنراصح لیامو هلطاتافو هدا ۳۵۲ بول واندناضق فارشا
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 نوا كنرفص ۱۲۹۹ بولوا ندنرایالاریم هیماظن (  كب ندلا یلو)
 ۰ یدلدا نفد هداشا ردیح یدالیا تافو هدنشب "

 هد ۲۷۲ یدلوا قیرفو اول ضیفتلاب «دیماظن كلس ( اغا ندلا لو )
 ییارب یدلاق هدنسهظفام مورضرا قرهلو هدننهج یلوطانا هدنسهلئسم عرق "

 ۰ یدلوا توف هرکص هنس
 رصعلئاوا بول وایماول یراوس هدودرا یجندرد ..( اشاب نیدلالو )

 ۰ یدلیا لاج را هدیناخ زیزعلادبع ناطاس

 ۲۵۵ بواوا یراد هسیک هربخذ ضیفلاب ندنلف ( كب ندلایو )

 ۷۰و یتیحهساغ هبطنض هدنناعش ٤و یسح وتکم ت راح هدب رج الایذاج

 ۰ ردشلوا توف هدنمرم ۱۲۷۳ بولوا یرادرتفدلوطانا هدنسهحسایذ

 یمالنم ناتسدرک هد ۳۲۹و سردم ردلهبنوق . ( یدنفا ندلالو ) "

 نوا كنلاوش ۱۳۷۵ بواوا یسالنم رصم نوحماطبض هدنمرخ ۲۷ ۱ تولوا

 ۰ ردنوفدم هدبونا ,یدلوا توف هدنزکس

 بولوا ندننیدخو ندنسالع کرن ( هداز لساوط ۰. یدنفا لو ) "

 ۰. ردشلوا توف هدنشاب نوازو هدنبجر ۷

 ردسودخ كوسكناشا یغطصم یدرک قبساردص .( اشا نیدلا لو )

 یدشل وا یباقهعاف هر دنق قرلوا ناریهربم هدنکللاو درک كن ردب ندییسوب

 یبیلاو هنسو ترازو بتراب هدنسهدعقلایذ ۱۳۹۷ مرکص ندنتدوع كردن

 .یذاج ۱ یدلوا یربفس سراب هرکصهامرب یدلدیا لع هدنلاوش ٨۸ بواوا

 هدنسهدعقلایذ ۷5 یدلوا یسیلاو.درک هدبجرو یسیلاو هسوز هدنلوالا
 یسلاو هنردا هدنرفص ۷۷ بولوا اضعا هنامنت سلح هدعب یدلیا لاصفنا

 :هدعقلایذ ۷۸ یدلوایسچلبا لوس سراب امن هلیغلاضعا تایظن سلح هدننابعشو
 هدنرخالاعسر ۸۲ بولوا یسیلاو هسنوق ,هدننابمش ۸۱ یدنلوا لزع هدنس

 یدلدیالزع هدنابعش ۸۷ بولوا یسلاو یمزا هدنرحالاعمر ۸۷ یدلدیا لع

 ۱۳۰۹ یدلدیا دعاق هدعب و لزع هد تولوا یسلاو هسور انا هد ۶

 هناسا ردشفلوانفد هننای یرد هدحافیدل وا توف هدنچوایمرکی كن رخالاعسر

 . ید زواجم یش ینہ یدیا شلا ماک ندایند ندننورثو لدتعمو انشآ
 هد ۱۱۲۳۰ رد رهش ) هداز یجهیک . یدنفا نیسح دیس | یهو )

 اب



 ی ربا توف هد ۷۸ ۳ فنا س :

 ۰ یدا یداماد كنەدازا رابج چ

 یکی یدنفا لنعءاعا ییاخ ماتقف زدناهموص ( یدنفا ندلالو )

 توق رو رقص ۸ ید وا یسمالتم بوبا < سردم تولوا

 ۰ ردنوفدم هدرااغوط یدلوا و

 ا
Î 

 هد ٣ کیا یک یهاکرد اشا عطصم  (یدتفا ندلالو )

 ۰ یدلیا لاحرا

 ۱۲۱۰ ردینینا مودع كناشأب ىلع هداز ید هبت " (اهاب ندلالو )
 هلثرازو هد ۱۲۱۲ بولوآ "یفرصتم هینولوا یناریمریم بتراب هدنسهدمقلایذ

 اساس ۳۳۷۲ یدنلو هدشرح ةسور هدنح رات ۱۳۳۲ یدلوآ یسلاو هروم 2 ۱

 : ردرلاشا لاا لس یرام ودع ردنوفدم هدنسوق یرولس یدلدبا هناما

 یدلوا یتیا نوا :رصو یشاب یجوبق (اشاب ندلایمو جاحلا)
 شل لزع هد ۲:۳ بولوا یدلاو سدقو ماش AR رب ۱:۱

 ۰ ردشلوا رخآ یرع هلعفر ,ینرازو هد ۱۲0 و

 ات كندنفا دحو رع ( هداز فطاع + یدنفا ندلایو )

 هدنسیدب كنناعش ۰۱۲۵۱ یدلوا یسالنم هکم هدعب هسور ۰ سردم بولوا

 7 ۱ . ردنوفدم هداشاب ردح یدلوا توف

 یسضاق هطلغ «,سردم ردیلنومطق ر ( دیسلا یدنفا نیدلایو )
 هب یدنفا نداعلا نی زیناطلس, ماما یدل وا توق .دنحو|یسهدقلایذ ۱۲۰۰ یدلوآ

 : ۰ ردشلوا داماد

 قنما رابنا هرکضو یراد رتفد درکو زو شمس . : ( اغا یو جالا )

 هد ۱۲۵ یدلوا یتیم ابو یرظا هریخذ هلقلیشاب یجوق هد ۱۳4۵ بولوا
 رظان است هد ۲۵۲ هلا لزع ندنراظن مد ۰۳۵۰ ردشلوا اد هناطلس هیلاص
 یذ یدلوا توف ei یحرا ۱۲۹۸ ردشلسا لژع هد ۰٤ ردشلوا

 ۰ ىدا ثورت



 اب

 سس یی دیبا نا نیس ی یا یی و دیش هک تا

 سیف تم یو سینا یه یو ها تب نصیر و از ار

 و
 نومرج هدنسهتفه بوشوا رج هلکلخ اخ نا ِ

 دبزجهد ۸۱ بولوا ینیمارتدویجهبساحم شابرارکن.دنرفص ۷6 ویسیح هبساحم
 ۱۱۸۰ بواوا ینیمارتفدهدنوباه یودرا هدنناضمر ۸۳ ردشلوا یساحهساح

 ۰ ردشلبا اق راد لاحرا هدقحرازاب هدنیحر

 ۱۱۸۹ بولوا یسالنم سدق ۰ سردم ردبلسیلک .( یدنفا یو ( ا

 ۰ ردنوفدم هدنس وب هد ردا ردشملوا توف هدتسپ دد نوا كن رفص

 .یذاج۱۱۹۳ یدلوا یماقا دادنب بولوا یطباض یر ( اغالو)
 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنرتوا كن والا

 «سردمرداشاب دجا لکی رد ( هدا زاشا دجا ۰ كيندلاىلو جالا )

 بوبا لوبق یلالنم هرونم دم هد ۱۱۸۸ بولوا یسضاق هسور « النم

 هدشاطاق ردشلوا توف هدناضمر ۱۱۹۹ یدلوا یسضاق هکم هد ۹

 توف هد ۱۲۰ بولوا النم « سردم ( كیندلادعس ) ییودخم ردنوفدم

 ۱۲۲۲ الوزعم ندنفلالنم رهشیکی ( كد هتلادمس جالا ) ندندالوا یدلوا
 ۰ ردنوفدم هددنفا زکرح یدلواتوف هد

 ۱۲۰۲ بولوا یسح هناخاتک كناشابغار  سردم (یدنفالو) "
 ۱ ۰ یدلوا توف هدنمرڅ

 هطاغو یشاب یجوب# ردردارب كناشا فیرش ( اغاندلایلو جاح ا )
 ندلایو ) ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنرفص ۱۲۰4 بولوا یرظان

 هدنرنوا كنئابعش ۱۲۰6 بولوا یتاک فقوو یسحهخازور دزباب ( یدنفا

 ةناخیخد ( یدنفاندلایلو ) ریردنوفدمهدنفل راعیسهرت دنزباب یدلوا توف

 هد ۱۲۱۳ یدا یسل وتم یماحناطلس هدلاو قىتع تزلوا ج رخ نددضاخ

 . یدلدبا نفد هتناتسربق یعماح هدلاو یکی هدرادکسا یدلبا تافو
 ناریمریمو یشابیجوبق ردمودخم كناشا دج یلسالپ  (اشاب نیدلامو )

 یفرضتم لیدنتسوک هد ۱۲۱۲ و یظفاحم یتحهنا هدنناضم#ر ۱۲۱۰ بواوا
 ۱ ۰ ردشلیا لا را هدعب یدلوا

 یجویق ردیمودخ كن اشا ینطصم هسوک (ظفاح ۰ اشا ندلایو )
 ترازو ٌةبتراب هدنسهحا ید. ۲۱۷ یدلوا یفرصتم هولا هلقلناربمربمو یشاب
 _پولوا ی.دلاو رکبراید و هنردا هدننامش ۱۲۱۸ یداوا یسیلاو ساویس
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 ید لا 5 كد ا رداق ا فو عیج

 بوروص یتسا هدننحاصم هاب االنم ناعع هداز یری یدا یراع ندهحراخ

 كکب لع هداز اشا دجا روخاریهو شعد « ناصت نزولع» دهید € نامع »

 "هدواو ردشاا هنانک ی تیل وه ود«شعا یلعزکمسا هللا هاشام»هدکدر وک ینرهم

 . زدشلبا هلاقمهد «شعا لو کم٥ بویتسیا یترھم ہدننباقم
 یدلوا توق هد ۱۱۷۵ بولوا ندنیسردم . ( یدنفاندلا یلوباحلا ) 13

 ىدا طاطخ زسنوفدم هدنسوق هنردا
 قطصم یجاح قالوص نکاس هدنسوبق یرولس ( یدنفا نندلایو ) 1

 لصعلادعب یدلبا طخ ملعت نددنفادجا هداز شمروط بولوایودحم كناعا
 تباشاهاشا مهاربا داماد هدب یدلوا سردم دیهسردم یییدای كنردب ادا

 هروننم ندم * رصم هدعب بلح هد ۱۱:۲ یدلوآ یثتفم نیمرح بودلا

 لوطااردص هدننامش ۲۱54 بولوا یس دنا لومناتسا هرکص ردشلوا یسالنج

 تمت دنا یسهدصقلایذ دنسوا تولوا لیا مور ردص هد ۱۱۷۰۱ یدلوآ

 .یالطا هدنسهدعتلایذ ۷۲ یدلسا دعب هیللوستک بونلوا لزع هلا باکترا

 یدلوا مالسالاریش ینوک یجت زکس یمرکی كنسهرخالایذاج ۱۱۷۳ یدلدیا

 ۰ یدلردنوک ههسورتبولاحا هتعزع هحو یدلدبالزع هدنشپ كت رفص ۱۷۹۵

 مش ام ۳ هدنسهدعقلایذ ۱۱۸۰ یدلدروتک ندهسور درا كنەڪلإیذ

 هد وبا یدلمالاح را یوک کچ وا ثانسهرح الایذاج ۱۱۸۰ بولوا مالح الا

 نابنارپا ةویش بولوا ردان لم هدقلعت طخ ردنوفدم هدنسهواز دارم مش 2

 ید دنا ضتک هددشماج دیزیاب ناطاس تولوا ندنرابع لعو یدبا كلام
 ردشلنا تافو هد ۱ کی نیز (:ینهآدیعر تی ) ندنرلمودع

 ۰ رددنفا نیما ندرودص یرکید ردن وفدم هدحاف

 یدلوا نیش ییماح هدلاو بولوا ندنحماشم - ( یدنفا یو )

 ۰ یدلیا لاح را هدنمرغ ۱۱۸۳ یداوا یعش نوباع یودرا هد ۷۲

 یودرا هد ۱۱۸۳ و شلوا ناریمریم هرکصو یشاب یجوق ( اشا یلو )

 ۰ یدلوا توف هدعب ردشلشا مادتحا هدنوباه
 بودابانتنا هنینهرادناطلس دجشدخ ردندم یانا . ( یدنفایو )
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 .  پولوا ینادخک نوباه ۀنبزخ شیفتابو "شیک هنوباه نوردنا هد ۰
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  ۱یدلوا یسیضاق دکم + التم  سرذم یدتاذلوت يدا ۱۱۳۹

 بولیدما لزع هدنلوالامسر ۱۱۲۷ بولوا یبیضاف لوبناتسا هدنزخالایذاج
 وفع هد ۱۱۲۹ هددسپدلوا یسيضاق شعر هرکص یدلردنوک هتماقا هیلح

 ۔ یذاج ۱۱۳۱ بولوا یرکسعیضاق لوطاتا دنا والاعیر ۱۱۳۰ یدادبا

 قالطا هدنلوالامسر ۱۰۳۷ یدلدا دنده یللدمهدنابعش هلا لنع هدنلوالا

 هدرادکسا یدلوا توف هدنزوقط رکی كن سهعفایذ ۱۱۳۹ یدلدا لزع

 سرد.( یدنفاقابلادبع ) یودحم یدا روقو « هبحو « لضاف « ردنوفدم ۱

 نندلالو ) یودنع كنا ردشلوا توف هد. ۱۱۵۸ بزلوا ی تالار
 یرکید یدلواتوف هدنشب نوا یس >عذ ۸ نکیا شضودم ) یدنفادج ۱

 یدشت هلواناج دی ادبع ناطاسرصءرخاوا بول واندیلاوم (یدنفاهلاضف )

 ج ار ینطصم ) هدیرب ندنداقجا رد ) یدنفادشار ( ندرودص یودح كوب

 یعرقو یسالنم رهشیکی هد ۱۲۰۹ ( یدنفاقابلادبع ):ندندالوا رد ( یدنفا
 رد(یدنفادعس) ندزودصیو دم كلوب ردشلوایدامادكندنفاهّلار کش هداز

 بردا دنع یسالنم هطلع .سردم . ( یدنفا هللا راح ندلالو )

 كردا اس دنانتک رب هدسردم ,قایا ردشلبا لاحرا هد ۱۱۰۱ یدلوا یسشضاق

 ۱ ۰ ردشلدانفد هراوح

 ضراق هد ۱۱۳۱ ضفتللاب بولّوا ندارها ردتتلشعح (اشایلو ) ۸

 یسلاو نوزیرط هلئرازو هد ۱۱۶۳ بولاق هداروا هربفو نینس یدلوا یظفاحم

 ینیلاو نوزرط "اینا هد ۱۱۵۸ ردشلوا یلبلاو مورضرا هد ۱۵۶ و
 لوطانا هدنشب نوا تنسهدعقلایذ یدلوا یسلاو نیدا هدنبحر ۱۱۵۹ و

 ردتقو سدم یدلواتوف هدلعمان رک هدههرصبق نکیارولک بولوا یسیلاو

 ۰ یدا تاذرب

 هباستنادماشاب لعهدا زیکجبولوا ندمولعبلط ر دیلک وکر کک . ( یدنفایو )
 هدنرادص كنساشا هدنرخالایذاج ۱۱3۸ ردشلوا اد هرکصو یجیانک
 هاد كاا بج هتیرا نما نایک تزادم ناحاوخ هل ال
 یوطاناییدنفا یدنلوا قالطا هدننابش ۱۱۷۱ یدلدا دست هب ومس رو لزع
 ردشارغوا هاضقلجا ود كدلوا ملاصفنا ببس بودک هننابهدقدلوا یسلاو
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 هدن رخ الایذاج ۱ ۵ ید وا ییا مود رد ص هدنلوالاعسر ۱۳۳ توتلوا

 تم یا ین ید لوایح دمو کز تب اى وط
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 E ( لاو + یا تا و
 3 دیو هدسلح سائلا: هدا وط هدنوف یدنفا تتح بولوا ید ا

 تءارکوفشک یدلوا توف هدنسهدععلا یذ ۱۱ ۰۸ یدلوا مش هدعءاح هنروا و

 ۰ ردبدح 2) ( رل هداژز لەناو ) یداریپ یحاص" ب

 هدسب بولوا یثاب یجرقاچو یرزوخالض هصاخ . ( اغا دمت یو )
 مور هدنناضمر ۱۱۱6"بولوایمادختک رایج وبق هد ۱۱۱۲ و یساتا رایهاپس

 ترازو تا بورد ردع نادرشاه تاتمر ا۷ یداوا سه یا .
 یدلوا یسلاو هنسوب هدنلاوشهنسوا بولوا نیشنهق لزملاب هد ۱۱۸ یدلریو
 | .مدنقلایذ ۱۱۲۱ و یداردنوک هیدقوتعد قردنلوا عقر یترازو دەدەی
 ۱ ۲۳ یدلدا ین دیوکناتسا هدعب یدلوا یظفاع زقاس هلترازو یاقنا هدنس

 7 هلسلظیاها هدهسیدلیا لاصفنا قلارار هد ۱۲: یدلوا یتیلاو رصم هدنناعش . "

 ٤  ۱هلنسادخک هدنخر ۱۱۳۸ یدلدا لزع هدننامش.۱۱ ۲۰ ردشفلوا اتا رارکت 1

 اقا ےھارا هرق ) یاب .کسا یدیا متتسو رییدت تحاص رایدنل وا انف ( 1

  ۱۱۳۹ردشلنا تافو هتسوا بولوا یساغآ راهم ہیچ وا كداب ۰ 1

 ,یداوایهفلخ شابیرهکی بویت ندلق ( یدننانیدلایلو جاحلا ) -
 1 بولیریو قلاشا هد ۰ ی ۰4۸

 هبساحم لوطااو ی اردو یتاک یرههکی داناعفد دو یدلوا سو ًاقاعتم

 ۰ یودخ یدلدانفد دزبقوط یدلوا توف "الوزعم هد ۱۱۳۲ یدلوا ییح
 بولوا رادهسکلوم «دنلق یرصکی ( یدتقالو ) ندندالوا زددتقانینادع
 ردنوفدم هدننای یدلوا توف هد ۲۳

 ۱ 1 توف هد ۲ تولوا نداللخف ردلغوا یغطصم ( یدنفا لو )

 ِ ید لدی لاو: رضخ ترضح ردعلوا

 ۱ ندنسابرقا كناشاب هاربا هرق قيسا ردض رذلدروماب ٠ ( اشاب یلو )

 لع هدب یدلوا یفرصتم بلح سلبارط یناریمریم بتراب هد ۱۱۲۹ بولوا
 ۰ یدلوا توف ءرکمقرملوا فرصت اسیلک قرق هد ۱۱۳۱ هللا

 رایجوبق هد ۱۱۲۳ بولوا"یسادغک ناطاس هحدخ .: (.فا یو )
 ۱۱۸۹ تولوا ) هدازاغا لو ( یودغع یدلوا توف هدعب ردشلوا ینادھک

 ۰+ ردشلوا یتسما دب را هد

 ندتبلص كندنفا دی مش (هداز یک اوک ۰ یدنفانیدلا یلو )
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 یجش یدنفا زکرح هدمبو یظعاو یعماج دم ناطاسو یدلوا جش هلتباتا

 یدلیا تعزع هع ةاعفدلاب بودوقوا ریت هدنعماج دیزباب ناطلس یدلوا
 مضاوتءو شیورد ردنوفدم هدنح راخیسوبق یرولس ردشلناتأفو هد ۳
 ید رم( یدنفاندلاناهرب ) ندهشز ردیلسغا هددج ( یدنفا لو ) یدنا

 ۰ ردندهفشاکم :باعا ردشلیا تافو هد ۰ یدلوا میش بواوا

 ااو سردم ردنلیوک رازاب هدشعض ) نیس ۰ یدتفا ندا لو )

 هدنسهدع2شا ىد ۰ هدلو نک رولک یدنل وا ثتوعد ندرمزا بولوا یسالثم

 هدنرفس ۷۰+ تولوا سرا نداد ودر ( یدفا نییلا لو ) یا و
 ۰ ردعاش ناود بحاص یدلوا توف

 یودحم كندنفا بفسو ردلقرش راصحهرق ) یدنفا ن دلایلو (

 ۱۰۹۱ یدلوا یظعاو یماح هدازهش تیاهنو یاماو یسهفلخ بتکم بولوا
 ندهنظم بوسنم هنشرط یتواخ و لضاف ردنوفدم هددجاهحهرقیدلوا توف هد

 یضش یسرک ییماح دج ناطلس ردیلاشقنم ( یدنفا ندلالو ) یدا زیر
 ۰ ردلضافرب یرحو روسح یدلوا توف هدنلاوش ۱۰۰۵ بولوا

 امدأتهد ۱۰۷۲ یدلوا یفرصتم سدقبولوا نداما  (اشاب یو )
 ۰ یدلوا توف

 یحناتسب هنردا بوثبس ندنعاحوا یحاتسب ) یجرالک ۰ اغا یو (

 هرخ هد ۱ (اشاد لو ) یدلبا لاصفا ہد ۱۰۷۵ یدلوا یسشاب

 2 ۰ ید ندنساا
 دسرد هدن واه روضح هد ۱۰۹۲ بولوا سردم ( یدنفا لو )

 ۰. یدلوا توف هدعب یدا لضافر شلوا رضاح
 ۱۰۹۸ هلفلوا یسیشاب ید كن اشا: ناثع نکی . ( ید ۰ اشا لو )

 هد ۱۱۰۰ یدلوا یسکبرلکب لیامور هد ۱۰۹۹ و یفرصتم كسره هدنرخاوا
 ۱ . یدادا هتاما

 سردم ردیلد رقهرد دسوک هدنغاطزاق . ( ظفاح ۰ یدنفا ندلایو )

 ىس هناي یلوطاا هد ۱۱۰۰ یسهاب لوساتسا هدناضعر ۱۰5۹۹ یدلوا النه

 هدنعماج نا یلس ناطلسترضحیزاع تقو شبیداوا ت وفهد ۱۱۰۵ یدلوا

 + يدا داهن شیورد ردنا ادا هلتعاج



 ۲ دن ساق نا توف هد A ٥ یا تواوا
 ۱ ۲ رد( اب دل ) یوذع رسا دم 77 ۳

 رفع بولوا شرب ی-هفلخ ناطلس ربما ردلسهرق ( یدنفا لو )

 ردراو ینینصت رب یدایا لاح را هدنرصع ناخ دا ناطلس یدیا ظعاوو

 باب ۷ هدیناخ دج ناطلس حاف رصع ( یدنفا ندلا یو )
 ۰ ردنوفدم هددهوآ ردیلیا انب ییدیحس»

 بولوا ظعاو رب سلم رد نامارق ( یدنفا ندلا ىلو )
 هد ۸ یدا رالعا هدرلیسرک نوا كبا یشات ندنلاحم را ) یاظن عاش

 . یدلیا لارا

 هرکص یدلوا یب شیادو هد ۹2۰ بولوا نداما ( ك یو ) 3
 ۰ یدلیا تافو

 یجمثایراترضح یدنفایلح دج ییاود یداناوونشم . ( ءددیلو )

 ۰ ردندهنظم یدلوا توف هد ٩۰6 نکیا هدرازح هرکصبولوایسشاپ

 بولوایتاک اوف كندنفادوعسلاوبا ردیلبلکسا . ( ناکی ۰یدنفا یلو)
 نداوتف یدا ندالضف یدلوا توق هد ۹۹۸ نکیآ یسیضاق یداوارب هرکص

 ثحابم بوزای باتکرب یوتج ییرلاوتف دوعسلاواو یدعسو لاک ناو لیبز
 ۰ ردشمز زاب تاقلعت د هللح 2

 ي 9

 هرکصو روخاریم كچوک ضيفتاب ندنوباع یارس  (اشاب لو )
 هلضاتم رود لوا روخاریم هدعب یمافا رایهاس هد ۸۲٩و یسادقک رابحوبق

 بولوا کب رلکب لیا مور هدنرفص ۱۰۰۶ یدلوا یساا یریکی هد ۱۰۰۳
 توف هدنناضمر ۱۰۰۷ یدلدا بصن رارکت هد ۱۰۰۹ هلل نع هد ۵

 e روز رهش هد ۰ ۱ بولوا نداما هدوب ( اشاب یلو ) یدلوآ

 ۰ ردشلوا دیهش

 هد ۱۰۱۳ بولوا ندزاحم یافرع و ندنخماشم یتولخ ر
 یدابا لاف

 بولوا یسالتم اسنعم < هر <« سردم ردنلنامارف ۳ لو )

 روس هرهش ءدهربد یدیا اص ۰ ا ردشلوا توف هدنحر ۱۰ ۸ "لورم

 ۰ ردشعا تمدح ید هددیدابح عفد ىقرەرىداي
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 مولع ربنا نفد هنناتسربق .یدنفا هلا لا ی < یحند یک
 ۰ یدبا رهام هدناتکو هدیشرفو مدل

  یدلوا توف هد ۹۹۷ بولوا ندناضق ردیلهیفوص (  یلح یلصو )
 . ؟ رد اش

 هدنمرخ ۰ هدنسالابتسا كنسار وا رده زوآ ) كب ْلع یلصو)

 ۱ ۰ ردرعاش یدلوا توف
 لوک مد ۱۱۸۹۰ تولوا نداکحاوح" ( یدنفا ینطصم یلصو )

 . ردشلطا:تافو هدعب یدلوا یهمانزور

 یدلوا توف هد ۱۰۰۷ یدا ندارعا ردنلوکسا (  كب دج ىلوصوا)

 ۰ ردعاشرب ناو بد بحاص

 بواوا یتاک دمکح هدهسور ردلهسور ( یدنفا دن یدعو)

 .ردرعاش یدلوا توف هدنزوقط نوا كنلوالامب ر ۱۰۵٩ یدبا ندنیسردم
 ندا لاح را هدنسکیاكنهرحم ۸۸٩ ند هدشنسح هلالاس ( تیالودس )

 ۱ ردا لاصتا هش رلت رح رقاب E نیسح درس هکر دس ودحخ كةم كس

 بودا تانا نددجا 2 ندیدال وا اب ىجا ردشلبا دا وب هد Abê تاقا

 هده واز بوسنم هنمان هداشاب قشاعو شما وزت (یتوتاخ هقار)یسەغ رک كلا

 ا هعفد چ وا ردندناداس ندهنظم یدلبا لاحت را هد ٩۲٩ ردشلوا ر 23

 (د شیورد دعسلا) ییود هرز ردن وفدم هدهروک دم هک ی دشا

 . رد( یدتفا هتلادبع هداز یلانع ) یداماد یدلیا لاحرا هد ۲ بولوا

 ر نالوا یضاف ظلوبلک ندنلغوا تکی تب . ( یاد
 هد ۸۸6 بولوا یسردم ههدارح هرکص یدلوا یاقمغاق رک سم لاا

 هدیناخ دزاپ ناطاس رصع یدلدا لزع هدتقوزا قرهلوا کما لابا

 ردم لضاف ردنوفدم هدافو یدلیالاحرا هد ٩۰۳ بولوا یرکسعیضاق یلوطانا

 یجاح ردا ءارت نکیایسیضاق رتسانم ( یدنفایزابننیدلاع اش )یردارب یدیا
 ۰ ردشابا تافو قرەلوا شیورد هلتانا ندهقلح

 یسافا راسب ءابرعو یشاب یجوبق ردیمدا اشاب شوایس (  اغا نادلو )
 دارم ناطلسرصع رخاوا قردلوا یساغا لولب هدعبو یشاب یجهبج هد ٠۰۰ و
 ۳۹ . ردشلیا لاحمرا هدماخ



 ۰ ردرعاش یدلوا تر ۱

 . لزع هدر ۷۷ بوتلون هدنکلربدم تاریرح ادیصو شمزک هدرلهرشط قربلوا

 | عسا ندن رفت یراصسوا ناف تن ۰ ا
 aR ناخ ملسو دیژباب ن ناطلس ( یلح یلاضو )

 ۱ ۹ ۰ ردرهامیعاشرب شوا لس دیورد | تاوعا

 i ناخا ا ناطاسرصع رخاوا یدیادیعع ردلهدکین " -( یلح یلاصو )

 ۰ یدلزا لکو نوا ةننزخ ضفتاب هدنوباه نیبام (  اغا نیدلالاصو )
 یرکی كس ەس ایذ ۱۲۷۷ بولوا یساعا هداعسلاراد هدنرخالایذاچ ۷

 لاحنراهدنرلخ را ۱۳۰۰ یدلوا رواحم دش رش مرح یدلیااصملا هدنحوا

 ٠ ردا

 هلا (یحتسم)بواواندنرلپوسنم كناشاب ىلع مداخ (يلج یتصو )
 : ردندنسارعش ینا ناخ دیزیاب ناطاسرصع یدا ترشع مزب مه

 ۰ ردیمودخ كندنفا ی ( ءداز یلانق ۰ یدنفا ىنطصم یتصو)

 صراق بوشیس ندهناخرتفد ( هداز روشطس .یدنفا نطصم قصو )

 هددجا ر .یدلوا توف هد ۱۱۹١ ردشلوا یلکو ینمارتفد هدردښیو

 ۰ ردتوفدم

 i بولوا یاطلس بناک ( هداز یەک . یدقا وچ يوا
 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنمرخ

 یدیشللا تعزع هج بولوا ندنرارومأم هیکلم ( اشاب دج سو )
 هدنسوقهنامولوم ,یدلیا تافو هدنسکیا نوا كلاوش ۱۲۸۱ الوزعم ندهکج

 ۱ 0 ۰ ردنوفدم

 1 كنجر ۱۳۸5 "بولوا ینالنم یوا . ,(,یدیفا.دجع طفاچر یو )
 ۱ ۰ ردنوفدم هدب وا یدلوا توف هدنجوا

 یناک ناود هاشاب دیشروخ ضفتلاب ردیلهراسا . ( یدنفا یتصو )

 E شاب زمع ةمكح هد ۱۳۸۵ شمرک هنفلافلخ ترادص "روتکم هد ۹ هلا

 ۳۰۰ و یسبحجوتکم ترادصهدنمرع 1٩و ییجوتکم هیلدع هد 4۱ و یر

 ۱ .كنبرخالا یذاج ۱۳۱ ؛و شلوا یناک شاب هاغلاضعا تلود یاروش هد
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 ۰ ثدحم « رفع ردنوفدم دوا یدلوا توف هدنرت ي ۱۱۳۰ 3

 بواوا فلخ هنرد ( یدنفا هللا ضف دیس ) یودخم یدا یجهلاو عاش ا ۱

 ۰ ردسودعم كنو ( یدنفا مهار ) و لوا توف هد ۲ 1

 ری اشءلراردنفا تاشن و نیما یلهسور ردیلمارا ( یدنفایحو )

 تان هحاوح هدوبش وط یدلوا توف هد ۱۱۳۳ بواوا یسهحاوخ یسراف

 هد ۸ ( یدنفا دضم ) یودخم یدا صاش ردنوفد» هدنسهقص یدنفا

 ۱ . ردنوفدم هداروا هلا توف
 كاهحاوخ هد ۱۳2۷ بوشیت ندیرکسع مالقا ( یدنفا یحو )

 ۰ یدلیا لاحترا هدنناخ دیحا دبع ترضح رصع رخاوا یدلر و

 توف هد ۹۸۵ بواوا ندهیلع نیمزالم . ( یدنفا مرکلادبع یزو )
 ۰ ردیعاش یداوا

 ۰ ردرعاشیدل وا توف هد ۹۸ یدا برشی ایر ` ( یلحینزو )
 یدلوا توف هد ۱۰۸۲ ردلوبناتسا ( یلح ینطصم دس یزو )

 ۰ ردندارعش

 كندنفا ماس دع یحوتکم ( هداز سردم ۰ یدنفا دجا مسو )

 . بورک هنلق دباغ شاپ مد ۲۳۲ یدلیا داوت مو ۴۲۰ رد مو
 ادکک هلا یدنفا مهف نایلسو ردشلوا ییحهمانزور هناخ کیدو یتاک ر وباط

 ترضح رود ردشلوا مع ۰ عاش بولوا ندنرلدرک اش یدنفا فراع هداژ

 . ردشوشتی هشرخاوا ناخ دیجما دبع ناطاس
 یزوف دجا بوشیتب ندلاع باب ردندنسهلاع یلیر وک ( كب فاصو )

 یدشلواندناک>اوحو یسحهعطاقم نیمرح.هد ۷ یدلوایتاک ناو داش

 ۱۲۳ قرلوا داماد هاش ور و یدلوا یتاکرس بوللآ هنواه نیبام هدعب

 .رخالایذاج هنسوا بولیردنوک ههنراو و رایدلیا لاصفنا ندر یسیکیا هد
 هیظع ذوفنو لقاعو منك ردشلوا اق مزاع هللا اضق لجا هدنربنوا كني

 ۰ یدا كلام
 یدننا فصاو باتکلاسر ( هداز فصاو ۰ یدنفا دجا فاصو )

 یسالمهسخ دالب هدعب ینا تلخ دنس ید ۲۸۰ سردم ردندئدالوا

 ۰ یدیشمشیربا دهرکص ندنلاس ۱۲۹۵ بول وا



ea. 

  هدارناوبا یدلاق یراو ادعام ندنسهجوز یکیا یدیااشا هسیک كم ترد
 ۱ ۳ 1 اتا ىدا روند « دحو هاکنح د ندنسملوا مقم هدنسیلاي كنسەدلاو

 نام رلا جاهنم ردشعای یردقرع كنیرد هدنناتسروک یریصن هدسلک یسهناهت؟

 ۰ ردراو یسهماننراقس

 ۰ ردسودم كناشاادخ یرورس ( كدع دحو ) ۱
 یاب هکم « النم ۰ سردم (هداز ینایرع ۰ یدنفا دم دحو )

 ۱۲۵۵ یدلوا یاب لوساتسا هدنشب نوا كنرفص ۱۲۵۲ بولوا

 یدنا ندهسر یالع ردنوفدم هدوبش وط یدلواتوف دنیا كنسهدعقلا یذ

 بودکهرصم هد ۲2۷ ردلهراثب دالبهدادص ( یدنفادجا دیحو )
 دحمادع ناطلسترضحرصعیدلوایتاک نوباهناوبد ءارهلک هتداعسرد هرکص
 ۰ ردندارعش ردشلبا لاحرا هدساخ

 هحرلهتس ردمودخمكندنفا بغار یرادرهم اغافسوب ( اشادحو)

 هرکص ندنلاس ۱۲۷۰ یدلوا یفرصتم دیمزا هلقلناریمریه هرکصیمافا قرمط
 ۰ ردکب فور یزبء هبحراخ یمودحم ردشلوا توف

 كنیدنفا ماسح رع مالسالاجش ( هداز فطاع ۰ یدنفادج ديحو )

 یمهایدن رداهدعب یسالنهكناللس هدنرخالایذاج ۲۹۸ سردم رد رتهکر دار

 1 ۲۷۸۹۰ یاب لوساتسا دنس |یذ ۷۸ و یاب هکم هدنلوالاسر ۷۳ و

 ۴ ا اتالار ردح اتن اید ۰۱۲۸۰ ۰و وند یزوشراد دنا
 ۰ هداشاب ردح یدلوا توف هدنعنوا كنناضمز. ۱۲۹۳ بولوا یسا یلوطان
 | کیک تن ماعیرع یدا یوطن ۰ مولع كراشمردنوفدم

 1 هدنرال یدمآ و ی وتکم ردم و دم كناشاب راع ندالک و ) كیدحو (

 5 ا یکی لایدا یستس ۱۳۷۱ عطا زاما قیر :تدىم
 1 ۰ یدادعتس:فقاو هنهبتی راد ملم هدنشای زکس یللا ردخانا لاحرا

 .  بولوا ییضاق هرک یدنایضاق یردب ردلرتسام ( یلح يحو )
 ۴ ۱ ۰ ردعاش یخد ) یدنفایرواخ ( یردارب رد یاش یداوا توف هد ۸

 ۰ رد عاشیدلوا توف هد ۱۰5۸ ردیلرکب راد ( یلحرع یحو )

 ردس و دم و E طالب EE - دملا ا
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 حسی A ۰ میس

 یدنا یبهفبطل « دنا « دقعم . داهن شیورد یدا بسته هيولوم قیرط -
 ۰ رد (كی فراع ) یودح ردراو یسهعشچرب

 یلق تاضرشآ یدیشلوا نوذأم هللع ليضح : (یدنفا یئدحو )
 كره ددنوک دیاب وروا هرزواقهزاب یی راطخ كندیموع مابساپول وا ندنسافلخ

 ر س اصر ی ررک می

 ` م مور رد مودع كد ن قطصم یخاح ) یدنفا, مهاربا یدحو) ۰

 هدنسیکیانوا كنیرخالاعسر ۱۱۲۹ بولواینالنم بلح ء سزدم ردندنلپا
 ۰ یدالیا راصتخا یناکلخ نما زد اش ةد هالث هنسلا ردشلنوا توف

 ردیعاش یدلوا توف هد ۰ ردیلهنردا ( یدنفا نامع یدحو ) 1

 ۰ ردشلبا فیلأت ی ( راونالا دهم ) یحرش رحالاقتلم
 تافو هدیرصع لوا.ناخ دهن ناطلس . ( ہداز یکم ۰ یدحو )

 | ۰. رد عاش یدلیا

 لوبناتسا یسهدلاو بولوا ندرایریصن ردیلسیلک .( اشاد دحو )
 بورک هنلق هیلام یدند «.یللوبناتسا » هیسانملاب هلغمراو هبیجهطلابر بواک
 ضعفت ,هدنسهباس ( یدنفا لیلخ لا وط ) یس هدوو هطاعو للصحم هرحز

 هسنارف ًابقاعتم یتافوقوم هد ۲۲۱ یدلوا لصو یبتاک شاب هبرجز و یدلیا
 سبر هدنلوالایذاج ۲۲۶ ینما رتفد هدنلاوش ۲۲۱ هدندمزا بولوا یریفس

 هنس ق چر: یدلیا:تماقا هددیهانوک ,دننسیتا یرکی كتاب بول زا رو
 ینیما هناسرت هدنلاو ۰۲۲۷ یرظان هناخشوط هد ۲۲٩ یدادبا قالطا هرکص
 هلترازو هدنکب كلاوخ بول وا رومأم هسا یتافل یرلاغوا لهکت ه ۹
 هلترازوعفر هد ۲۳۵ یدلوا یسیلاو هبناح هدنرو هس ییاریو .دیجو هکت
 یدلر ویرازو بولوا ظفاحم هاروا هدنرخ الامسد ۷ یدلزا قم هدزفاس

 دیم هههسالع بونلا یرازو نکیآ هدولروا هدنلاوش یدایا افعتسا هد ۶

 هد ۲ یدلوا یسالاو بلح هلیساشا هدنحوا نی رکب كساضهر ۳۹ یدلدبا

 هدسور هرکص یدلردنوک ههنوق قرنلا یترازو لزعلاب هبدانسا تواخر
 بولوا یظفاغ لومناتسا یسا هلترازو یاشا هد ۲ یدشا نم لیوح

 توف هدنسکیآ كنرفص هنسوا لوا ندنتکرح یدلوا یبیلاو هنسو هد 6

 یيدردکیرب هليا عبط تسح .ردروهشم هلاکو لقعو تفرععو رنه یدلوا
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 روما یدلیا تافو نوک یتا نوا كننرخالا عبرت ۱۳۸۶ قزملوا یبلاو
 | ۲  هدنرفص ۱۳۷۷ كاب : لاصدحم ( ندنرامودع یدىآ رب دم * فراع دهکلم

 هد ۱۲۹۵ (كب اضر ) یودخ زکید ردنوفدم هددجا هحنهرق يدليا تافو .
 ۲ نیتناصعاا و یاروش هدر بول وا اشا لاک هدم ودخرب ردشلیا لاحترا 3 3

 ۴ a . رد ( كى ز نع) 3

 ۱ سا هد ۹ دلا (ضفتلاب ندبلام ) ېدنفا دج یهحو ) 

 3 ۱ هد ۳۹ و شلوا لژزعع « ایف ندءدیدم تده بولوا یردمه هلام 1

 . (ب دأوف نیسح) یودخم نالوا توف مدقا هنس رک هنبوبا بودیا تافو
 ۴ ۱ ۱ ِ ۰ ردتلدا نقد هناي تی

 ORR  ردماش یوا ترف
 ۳ توغ هد ۱:۷4 بولوا یضاقو سردم , ( یدنفا یدحو )

 ۰ ردیعاش

 E یردب كناشاب هتلادبع لات . ( یدنفا یکیوا یتدحو )
  بوړکه نلقاك هد oه NAE هد ۱۱۳۷ ندنلص اغاللخ یجاح ی

 ۶ ۰ .نفابنوکص بولوا یرادهسیک هدنتساير كنرداربو یدلوا سیوت هم هرکص
 هدنلاوش 2۸ و :یتاک رلجهبح هدنلاوش ٨ یدلوا لحاد هناکحاوح هما هلباقم

 كتيردارهد.۷۲ پولرا اد هدنکلیلاوهدج هرکس یدلوایبیج هل اقم هداس
 3 ner هد ۷۵ بودبا تدوعەد ٤ یدلوایاقمعاق یاوهدننافو

 3 a نسیج هل اقمۈلتاءد ۷5 یدل ردن وکه یل هد ۷۸ بولوا لوا ةرک دنهدنلاوش
 الوز ەدنض ص ەدن ر خالا عیر ۸5 ویسح هلباقم ی را وسهد۸۲ یحناش رشتءد
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 3 هد ۸۱ و ما رفد هدنلوالا عسر ۸۰ هللا وفع هدمب یدلدنا دمت هلخرب
 ٩۰ ٠۶ هلا لزج هد ۸۸ بولوا یثابشواچ هد ,۸۷ بولوا یسشاشواچباکر
 هد ۲۰۱ و: ۲۰۰, و ٩۸ و ٩٩ و لوا ةماتزور هرک جوا هد. ۰ ۲

 ایی یدلیا تافو هدنسیتلآ كنرفص ۲۰۲ یدلوا تاک یریکب هعفد ترد

 . بولوا بظاوم هنیریرحت هسیفن بنک ردنوفدم هدنجراخ یسهاخولوم وق



 دم 9 ۱ ن

 رشاود ابحاص نعاش نیلوا تو ابد درم انا ۷ ا 1
 یسودنک هلغملوا ماما یرد ردیلسودرک هدهروم (اغا دجا یدحو )

 هد۱۱۱یدلوا یثاب یجوبق هدنسهماساشاب مهاربا داماد هرکص یدلوانذّوم

 5 ردرعاش یدلوا توف هدربم زا

 ندارواو بودک هزاربش ردیسهدازرابک هلاکش هددنه . (یدنفایدحو)

 توف هداروا هد ۱ یداوا اعم هن رلترضح یدنفا یلح بولک دهسوق

 ۰ ردرعاشو ماعیدلوا

 هد۱۰۱۰ یدلوا تفهم «سردمردبل هدن رال ) یدنفا دج یدوحو (

 ADEN هدنرال هدعب یدلریو یسهاب تیولوم هلا ضرع یتافللأت

 یسهجورت نامزلا رز (یاغلأت) ردرعاش «لضاف ٤ (ملاع یدلواتوف هد ۱

 - یتعمدهاش موظنم رایو لابخامظت .یسهجرت ك وللاعاصنلا فلولسلا كرېتااو

 هد ۱۰۱۹ تولوا ندنرلهقرفتم رصم ردیلهلاطنا ( یلج یهحو )

 ۰ ردیعا یدلوا توف

 ردن در مم یا یرافتکسا ملس نب روصنم رفظلاوبا ( نیدلاهبجو )

 . یدلوا توف هد ۶

 بولواندنرامناک نواه ناوند ردبلوماتسا ( یدنفا نسح یهحو )

 ندسناخ دارم ناطاس رصع ردراو یرعش ناود یدلوا توف هد ۱

 ۰ ردشمزای خراترب ردق هننامز
 .رادهش زخ رددنساپرقآ كیاشاب دعسا ردلداغزوب (اشاب دم یهجو )

 یاو هردا هل سها لیا مور هد ۳ یدلوا یشاب یوق قرهساو هدنفل

 یدلوا ,ظفاح هدراو ًاقامو یرظان قحوقاص هد ۲2۵ یداوا یاقمعاق

 هدنسنکیایرکب كنناعش ۱۲۸ یسیلاو كمالسهرکص یدلدا لزع هد ۵

 هنوقهدنلوالاعسر ۰۷ یسلاو هنسو هد ۵۱ یدلوا یظفاع دارغلب هلرازو

 یدادالزع هدنمرع ٩۱ بولوا یسلأو بلح هدننابمش 64 رکپراید هدنلاوش "

 ٩0 هرقنا هدننابعش ٩۶ لصوم هدنلوالامسر ٩۳ دارفلب هدناوالا مس رهنسوا

 لزع هدنرفص ۹۸ بواوا یسیلاو دادغب هدنرفص ٩۸ قوازو ةوالع هدنرفص
 یدلوایسلاو هرقنارارکت هدنسهدهقلایذ ناتسدرک هدنلاوشهرشا هدننابعش هلا

 كيئالس هدنرفص ۷۵ مورضرا هدنوالامسر ۷۲ بولیدبا لزع هدنبجر ۷۱ 1

ASeaii 4تی اب کا ی نا  
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 ر اواو ا یر لاو تا نخ
 وڈ ورد یتشلکب ولوا ندهبلط ردیلیر وکه نکرا ( یدنفا یهلاو )

 3 ۱ ۰ رددنن رصاعم هداز دروقوند ارعغش بولوا یسهفلحو

 ا هد ۱۰۰۸ تولوا یا ردلبوکسا . ( یدتفا دجا یهلاوژ

 1 ۰ ردعاش یدلوا
 هد ۰۷ بولوا یضاقو دنعشاد ردلرازا کی ( یلح دجا یلاو )

 ۰ ۰ ردیعاش یدلوا توف هداروا

 و وراب كرنالسوندناکحاوخ بوش ندلق (  یدشالعقماو 1۳
 .هدرادکسا یدلوا توف هدنشب كنهرخالایذداج ۱۱۹۲ بولوا ی

 م ۰ رادنوفلم هدنسدونخ ت

 دمع ظفاح هلأشن ندنلق هلخاد  (هداز هفلخرس ۰ اغا اص قماو )
 یسلاو ادص هلترازو هدنحوا كنناضمر ۲٠٤ یدلوا یناک ناود هاشاب

 هدنلوالایذاج ۷۱و ادیص اناهدنسهجمایذ ۸و دیرک هدنسهحایذ ۷ و
 هدنسهدمقلایذو كينالس ءدنلاوش ۷۳و ادص اكا هدن رخالاممر ۷۲و ماش
 كنبجر ۱۲۷۷ یدلیالاصفا هدنلاوش ۲۷۰ یدلوا یسیلاو دیفسرحم رنازح
 بولواهناکی هدتاتکو اشنا ردنوفدم هدوبقیرکا یدلواتوف هدنسی» یعرکی

 :یراشتسم یراظندیلخادو (ك.بانح ) یرامودخم یسا لئام دافصو قوذ

 هلا (كیرهاط) ندنلاحر یلواو ندنساضءا تلود یاروشو (اهابقیف ر دجا)

 ۰ ردشللا تافو یرلضمب ردرلکب ( ترعو دیشر)

 1 رد عاش ردمودم كنندنفاهلامنص ندرودص  (یدننا لعیدح و )

 قاخ ناملس ناطلسصع رخاوا ردملومناتسا ( یلح رفعح یدحو )

 1 ۱ . ردندارمش یدلوا توف هدلوا

 انتو یسهحاوح ییارس هد ردا ( ءداز ىجەك ۰ یدنفا یدحو )

 رب وساتسا (یدنفایدحو) رکید ردرعاش یدلوا توف هد ۱۰۰۷ تولوا

 6 ازشیورد ۰ یدنفانجرلادبع یدحو) رد یاش یداوا توف هدرلهنسوب

 . ردرعاش یدلوا توف هدنلئاوا ثلا دج ناطاسرصع ردلبلف

 لردلوبناتسا ردلغوا كنافا تطصم وغو (كب قابلا دبع یدخو )

 تم مه هلیدنفا هللا ور یدلوا یجکلکب قدتلاب بولوا ندنرابتاک نواهنآوید



 دناشا نیسح اتا یا ۳ و توق یذ یا ,bs و. هدنستلا نو"
 هتسهکت ید یاده یداواتوف هدیدمزا هده سی دلاق ودرب یدلوا .دام دَ

 ۰ یدلدنا نفد

 هدنیجر ۱۲۷۸ سردم ردلهرقنا ..( مش + یدنفا نطصم فصاو.)

 ۰ یدلوا توف هدعببولوا یسالنمرانف رهشیکی

 تال هسورب بول وا ندهبتک رد هسور (.یدنفا دج فضاو (

 ۰ ردشلبا تافو هدمناخ زب زعلادبع ناطلس دهع لئاوا یدلوا یتاک

 هد۱۲۹۱۰ بواوا لصحو ردم ضیقتلاب ردیلهسورب Ib) فصاو)

 لاح رت دنس دج |یذ ۱۲۵۸ لزفاادعب یا وإ یفرصتم هرقنا یناربمریم بتراب |

 هد ٤۷و شب هدنلوالاعسیر ۷۲و هراو هدع و یبا مور هدنل و الایذاج ۷۰ و ِ

 ۰ یدلیالاح را هد اخ زب زعلادبع ی هدعت یداواقرصتكاسره

 سل ردندندافجا اشاپ دجا. - , ( هداز نسکما .یدنفا:دجنا فصاو ).
 دلدعهد ۸۶و یتاک یکی ساو هفیلخ رس ضیفتلاب ندنسهطوا هطیضمالاو

 زا كع هرکصو؛یساضعا فانیتسا مکی هلا لقت ها ذوا هدنلکشت یتراظن

 E راک دیک هد ۳۰ رزین رنا ۱۲۹۵و .یساض |

 دنس كنناعش ۱۳۱۲ ردشلدا هوالعینلا دک یرات ر ضح ناطلسهحاسو شلوا

 یتامولسو فيقع « دیدح + میقتسم ردشلدیا نفد هنسهبرت یدج هلبا لاحت را
 - ردرلکب توفصو کوش یرلءودحم یدا تاذر |

 هنیکتیاهنو ربع ضیفتلاب ندنلف نواه ناود ( یدنفا دج مخاو) ۱

 EO ۱۳۱۰ یدیشترا راشحا دعا هلتمدخهد ده نینسو شلوا را ۱

 ۱ . ردشلبا لاح را هدنش

 توف هد ۰۱۱۳۷ بولوا سردم ردبلهسورب ( یدنفا دو فقاو ) ۱

 ۱ ', ۰ رد عاش ی 1 ِ

 ردندنرامودخ انانطص. یجاح یزووط . ( هداز عیب ۰ كبفتاو) |
 ندنسافلج یل ترادص "ییوتکم ءلفلوا داماد هکب لک جاح.یتما هنا مز

 ۰ یدلوا توف هدعب ردشلوا ماکب هد ۱۲٤۷ هلیسهبنر تالهحاوح بولو
 هبا لیصحت لعو تمیرش ردیلهنردا ., .( هداز ,دروق ۰ یدنفا یهلاو ۳

 میلس ناطلس هداروا یدا رسقمو ظعاو هدننطو یدلیا تبابا ندهداز 1 ۱



 رشم رب دن وکی هرتلک او هيس ور هلا مازمل ایت هقن ونوس ردراتفاوب

 دلت ترد ها ع غول شیدا رزق هدننروص لیوح ىح رات یرونآ 1
 ٠٠٠ E ردرلیدنفا فاصو ول یان ودع زدغم زاییلیذ 3

 ۲ ندنسابرقا ناش لبلخدووانرا یشاب یجناتسب ( كب ناع فصاو)
 رتخحنا هدعب یساغا ریکتش : هدنرحالاعسر ۳۳۰ یو وغ نوردنا هل فلوا 9

 دعاقم هدنخر ۲۳۶ قرماوایمادقک رالکءدن رخالامسر ۲۳۲ بول وایمانا

 ردنوفدمهد رانکسم هلا تافوهدا ۰ ردشلرویسهم ركلهحا وخ هدعب بول وا 3

 نوردنا قرهلوا سانش قبسوم ( یدنفا هللادعس ( یردارب یدا یعاش«بیدآ ۳

 هدن راش رات ۱۲۷۰ بولوادعاتتم ءرکصیدشاوا یئابنذوموهصاخ نا ومهدنواه
 (كب یداصاح ( یودح كيوب یدنآیحاص قلخ نحو نسم یدلوا توق : 1

 ۰ ردهدنسهرباد یراوس یرکسغرسباپ

 ندیلاءردص "نوتکم ردنردارب كکبیدبع بخاصم . ( كب فصاو ۰

 و تولاوا یسح هرک دن هملق كج وک هد ۲۳۸ یدلوا ندناکحاوخ هلتاشف
 + ۰ یدلّوا توفهدعب یدلوا یضحهطاقم لوُاتنا هد ۲۶۰ هلا رود یا

 نیطاطخشح ورو ینیلوتم هد -:(:یدنفا قطصم"تفصاو يال) ۰
 - یدلوا توف هد ۹ بولوا ِ

 و نهرکتع كاس ردحروک (افا دم فصاو ٠

 زاخون هدننهدعقلایذ ۲۶۱ یدلوا قیرف هووص هد ۱۲؛٩و اولو یالاریعو "

 یتشلاوهوتسلس هدننحر 6۰ یسلاوشد هاترازو هدنسهدعقلایذ ۲۵۶ یظفاح

 :هدعقلا ید ۵٩ لیدنتسوکهدن رخ الایذاج یظفاحم زاغوهن هدن :رخالامسر ۳

 هدنسهصایذ یلدا لع هدنناخمر ۷ بولو ینیلاو كنااس هدتس

 یسلاونوژیرط هدنرخالایذاجو نيدو هدنرخالاعسر و یسیلاوشی 7" ۱

 یندلیالاضفنا هدنسهحایذ. ۷۰ بولوا یزیتمنانبع ءدنلوالایذاج ۹۹و |
 عقاد ص راق هد ۷۲ بولوا ینادنانوق یسودرا للوطانا هدنوالامسر ۷۱ |
 ست ورلاحسر ۷۳ یدلباتدوع هخاصا ادم یدلواربسا هد اسوربوللوت د

 ا ۳۳۷ e یربشم هب احش وط هدندرد نوا كنمرحم ۷ یربشم هصاخ ۱

 لزع هدنسهفه بولوا یریشم نایاب دنس های ۷۹ یریشم هصاخ ۱

 كنلوالایذاج ۱۲۸۲ بولوا رومأم هیرکسع تقوم ساع ءرکض یدلدا |
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 بند یا اس E OY تم 5

 . یدیا لع ۳ نیوهوت دامام . لا بیام )

 ۰ ردیاش یدلوا توف هد ۲

 سیاش یدلوا توف هد ۱۱۰۶ ردلوماتسا ) یدنفا لیدبح فصاو (

 ۰ ردناو د بحاص

 كندننا دج مشع رادرتفد ردیلهیفوصایا ) یاح هللادبع فصاو (

 ۰ ردندارعش ردهودخح

 یاش ردسودن كندنفا نسحب یئابیک> . ( یدنفا دخ فساو )

 ۰ ردیشیمو
 لع لیصح بو هناوو بلح ردیدادغب ( یدنفا دجا فصاو )

 داشا دم هزابا هرکص یدلوا یجاتک هماشاب ىلع هداز اشا دجا لک یدلیا

 ٠ هلا صالخ هلاصلالبق یدلوا ریسا هدنسالبتسا هملق کی بودا باستا

 غارح هنسهطوا ید" بولک هن وباهیودرا ءرکص بولک هتداعسرد ندناو

 یتاکرس هدنسهلاکم یدنفا قازرلادبع بولیربو یهر كلهحاوخ و یدلدیا
 یحافوقوم هد ۲۰۰ یرادرتفد رل ولاق هد ۱۱۹۸ یدلوا سیونهفقو هدعب و

 . یلوطاا هد ۲۰۳ «دندوع یدلوا یرفس اباسا هدنشب نوا كننامش ۲۰۱ و
 ۱۳۰ دوو يصنع لوطاا كنار ۲۰۰ و نگو ی سا
 شاب هدنلوالا عبر ۲۰۹ یدلوا رومأم دهیساسا تارک اذم هلی راصخ

 بولاق لوزعم هد ۲۰۷ یداوا یرومأم دودح ددح افاعتمو یجهبساحم
 ٠ رومامهتماقا هلرب هدنمرم ۲۰۹ یسحهبساحم یلوطانا هنن هدنلاوش ۸

 . ۲۱۳و یسحهبساحم یلوطانا رارکتو یدلدا قالطا هدلوالایذاج بولوا
 . سیون هعقو رارکت هد ۲۱۷ و یجقوت هد ۲۱۵و لوا ةمانزور هدنسهدعقا ید

 . باتکلا سیر هدنلوالایذاج ۱۲۲۰ بولوا لوا ٌةمانزور هد ۲۱۸ یداوا

 . هدنسیدبكنلوالممر ۲۲۲ هلذلوا لولعم بونلوا لنعهدننابعش ۲۲۱ بولوا
 هدنلئاوا یدلدا نفد هنسوشراق یسهرت ناطلس هدلاو هدوا ردشلبا تافو

 ۰ تقو بودا باستا هیدنفادجا یتاکرس هرکصو شمروکت رورض لیخر

 . ید روقو ۰ هبحو « یشنم + عاش « لقاع “ماع ردشلآ غلمدحب ءدنتساير

 . ییدروتک ندایناسا ندنسهکرت یدا ینداعفاطعتساو ربص هلا رقف ضیعاقاد

 ٠ هدنملعراسير راک ۱ هوا ندنتسایر یدةیج هل رهم نوتلا قلشورغ كيزوم



 سا

 ترس

 ۴ ۳ ردشلنا لاح را ہدلوا ناخدجا رفع رخاوا یدلوا ید" یتفمو یدرد

 ۳ هرکص ندنافو ردیسهدرکتی رت كنهدد بلاغ ( هدد ملا دیع رن )

 - ردعاش یدلیا لاح را هد ۱۳۱۰ یدلوا یھش یسهناولوم رهشکی

 ثك.دنفا یعار یرادرهم كیاقا فسوب ( كب تعفر دجا رين )

 هدوا یدلوا توف هد ۱۲۷۷ بووب هدنفلافلخ یدمآ و یوتکم ردمم ودحم

 ندنلاجریلواهکیدلاق یودخخرب هدنمان ( كى تأشن ) و یسهعرک چ وا رد وفدم
 ندلاجر هللا ( شا تدوح ) یرلداماد ردرربدم قاروا یتراظن هیلدع بولوا

 ۰ رد ( یدنفا اس ) و ( كب ناعنک )
 كناوالایذاج ۱۲۰۱ بواوا نداتک یامدق ( یدنفادع لبن )

 ۹ ید یشنم یدادیا نفد هنغاب هدازبش بودا تافو هدنزوقط

 جک( واولا لصف ایی

 بولوایتاکفقو كناشا وئرب عدن ردلوبناتسا (یيلحدجا قثاو )
 صاش یدلیا لاح را هد ۱۱۳6 هدنسافشااراد هنایاسو یدلوا نون 0

 ۱ ۰ ردناود بحاص

 ردندارعشردردار كانندنفامسارلوبق یرک ۱ ( یدنفامهاراقئاو )

 رحاوا بولوا ندنرراساک نواه ناوبد ردندبل وسلک ( یلح یدحاو )

 ۰ ردیعاش یدلبا لاحت را هدساخ ملسناطلس رصع

 اقا دم یجاح یرادحسس اشابینطصم لئالس . ( یدنفا دجا دحاو)

 هداروا یدریک هنلق فراعم هرکصوهنلق ناود هللا دلوت هد ۱۲2۰ ردیمودخ

 توف هدینهل ءرکص ندنلاس ۱۳۰۰ لزملا دعب بولوا یریدم تاریرحتو زی
 ۰ ردندارعشیدلوا

 كن یلح نایلس ( هداز دواد هرق ۰ یلح دحاولادبع « یدحاو)

 ۰ ردندنسارعش یرصع ناخ نایلس ناطلس ردلعوا
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 ۹ یاو رهاظ یدلباتافو هد ۳۰ اد بوده یادت فرش دیار
 I . ردناذرب روم 39

 دن بولوا ندننسافاخ یفش ودرآ (  یدننادجا دیس یزیل) ۰
 0 ۰ ردرعاشو لضاف ردشلوا توف هد ۲ یدنایلعم تنا

 كرهلک هنداعسرد و بولوا یولوم هدهنوق . ( هددنسح یزامآ ۳-۲

 ۰ يدلوا توف هد ۱۲۰۸ یذلوا نکاس تساغوم وق ی
 بولکهنداتسرد هد ۱۲۸ ردبلقرش راصحهرق " (یدنفاد یزاب 0

 ۰ یدتک هرصم هد ۱۲۰۸ یدلوا تاک هب اشاد مولظم

 ا لبصح هدهہنوق ردىلحاص راصحهرق ( یدنفا دیک یزان ر

 ندنسارعش ناخ دیحلا دبع ناطاس ترضح رضع یدلک هلوبناتسا هک ۴
 ۱ ۱ ۰ رایدلوا توف هدعب رلیدبا

 هیرحتامهمو اولویالاریبوشیتندهناهدنهم ( اشابدجم یزابن )
 داروش راد ةوالع بولوا قرف هدننلوالایذاج" ۱۲۹۳ یدلوا یرومأم

 تورت « لتامولعم یدلوا توف هدنسکیا كنناضمر ۱۲۷۷ ردشلوا اضعا

 دداشاب نابهب بولوا ندنسافلخ یسهطوا هجخرت ( كاضریع ) یودخم ىدا
 یسودنک ردشلنا تافو ندادوس تلع هدنرخ ۱۳۰۵ یدشلوا داماد

 . زلردنوفدم هوا یودخم مدیناولس
 "ننرحاهم هرکسو ادفک هناا لضافردلدنردا ۱۱( كب قطصم یزاب) ۰

 هردنوفدهدراایق یدلوا توف هدنرب كتناضمر ۱۲۹۱ یدلوااضعا هتنویسپموق
 كن دتقلایق ۱۷۵۵ بولوا ندخماشم ۰( یدنفا دع یزاسن )۰
 : یدلدا نقد دماروا ردنننال"یناب كنهاکردرلاقیدلواتوف هدننیم رکی

 "شفتلا,ندناق ناوبد ردمودخم تاشدنفالع ۰ ( یدنفاهلادبع یزابن)
 . یذآچ ۸۰ بولوا یسکلکب هدننحر ۰ :یدلوا:یراد هنگ نی

 ۷ ع “A یهاضعا هبلدع ماکحا ا

 هلداع قلارارت یدلوآ الا بت هدنناضمر ۱ مییکلکب دن هنن هدنرخالایذاچ
 لاش ا ددنزوقط كنناضمر ۱۳۰۲ ردشلوا ال ید هنراترضح ناطا |

 ناو ی هدنم دوس ین مرک۰# ج : مقسم ندنوفدم هدهیناهلش یدلیا

 ۰ یدلواتوف هدنل والا یذاج FAA ) كر تعلط ( ندنناسبوت همه نواه و
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 ردندنسارعش ۰ ( 0

 ) یدنفاد لاین ١) باش «سردم ردیمودخ كن دنفانانس لکو

 دنا هنس یدلوا ییشاو لوبناتسا مدنرفص ۱۰۲۹ بولوا ی دن ردا

 اع «فطل«فيرظ < یعاشء زا ؛ مع یدلدبا نفدهتسوق هن ردا ب ودا لاحت را

 بیس ندنداعسرد قلارار ۱ "هلماعم هالع رودص یداته

 نیسلالالح یهاشداپ دنه نامز ىتیدنلوب هد هم 1 کم داوا یتیروحمم

 | بوی هدصقر هلکمردنوک یرایرولف مان یلالح هنسار قف نیش رش نبمرح ءاشربک

 رظنم هتشک ارتلاج وام ه"دنرادوتلالحرد رظننافرح » هک ردشمردنوک < .
 یراتپ « « رک ا للو تسیلالح مظعم ةح * هللانسحا ام تسیلاج مرخ هح

  ۶ردندهدصق ۰

 ( یدلیالاح را هد ۱۸۰ بولوا ندالع ردلح ( یدنفادج یلاهن

 ردراو لات ۰

 ( بولو سردم هلا لیصحت ردهلوک ( یلحنی اهن ٩۳٩ هدج هد

 "ردراو یرعش هدهلالث هنسلاو یتکراشم همولعو نونو یدلبا لاح را ۰

 ) پولو یدرک اش یدیع ردیلردا ( يلج مهاربا یناهن 1

 ت رد عاش یدلوا توف هد ۱

 ردندنسارعش یرصع ناخ دزباب مربدلی ردیلنامارق (یرامز _ 1

 یو نابلغ رثبک | كناشاب دجا یغوا ندلایلو یدا انشا دیسراف

  Eردراو ناود ۰

 رددمكتهفلخ یجاحردندخاشم ( یزامن) ٩۰5 یدلواتوفهد ۰.
 ) ردلیلوسلک . ( یلحسابلا یزامن ٩۲۵ ردیاش ردشلوا توف هد ۰

 ) بولوا نذۋم هاش مهارباكنرف ردیلیوکسا . ( يلح یزابن ۹24
 ردرهام هدقسومو یعاش یدلوا توف هد ۰ ِ

 ) هدنسیب رک هیناهلس ةدنسه روا هتفهردظعاو رب هدب وبا ( یدننایزامن .



 aica وا ین نو

 و

 ۷۰ و یسجموتکمالاو ساع هدنرخالایذاج ۷۶ یدلوا رومأم هنکلریدم

 هد ۲۸۶ یدلدبا لزع هد ۷۷ بولوا یسیجوتکم ترادص ءدناوالامسر

 رارکت هدندنزا هدهسیدلوا یساضعا هماظن دم هد ۸۵ بولوا یسادتک و ق
 یدنآ هدنسپدن یرکی نرخ الایذاج ۸۸ یدلوا یسادضک وق هن ردا

 رس هدندرد یرکب كتناضمرو یراشت-» ترادص ءدنزوقط كنناعش ۸۸ و

 یرکی كنهرم ۱۲۹۲ یدلیا لاصفنا هدهلملق تدم بولوا یراشتسم رکسع

 تلود یاروش ءدنسیتلا كناضمر هتسواو یراغتسم رکتعرس انا دن

 كن هعایذ ۱۳۲۹۵ یدادا لزع «دنرخاوا یحر ٩۳ بواوا یماضعا

 هجهباتک و لزا «فیح یدادیانفد هنتاي یرد هد ءا یدلواتوف هدنسید نوا

 نیسح ) یردارب یدیشملوا ضراع مص هنراقالوقیرلهرکص بولوا طسو
 داماد هکب بتار لع ندرودص بولوا دعا ندنتلافلخ هلام ( یدنفایئسح

 یودخیدنفایرون یدلواتوف هدنزکس كنسهرخالایذاج ۱۳۰۱ یدیشلوا

 توفهدنحوا كنلوالایذاج ۱۳۰۳ ( كىبلاغ نسح ) ندنرلزبم زت هیلدع
 ۰ یدشلوا داماد هتسعو یدلوا

 مودم كندنفا ىلع ندرودص ( هدازیصسب ۰ یدنفادجم یرو )

 د هدقدل وا داماد مدزتعنم هب یدنفآ یبمهف نسح بولوا سردم ردیسد

 كنسهدعقلایذ ۱۳۰۰ یدلوا یسها هکم هد ۱۲۹۲ ًاقاعتمو یسالنم جرخم

 مقتم«یتم .ففع«بیداردشلدا نفدهننابیسهلهدوبق وط هلا لاح را هدننوا
 ۰ یدیشمامراو هشب زوتوا یس یدا

 قیرف هج رلهنسو اولویالاریم بوشیس ندهیبط بتکم (  اشاب یرو )
 بیبط قذاح یدلوا توف هدنطساوا كنمرم ۱۳۰۷ تولوا یسر هو

 ٩ یدیشعا راذل یت نع ىدا ۰
 توف هد ۱۰۹۳ بولوا ندنرابتاک نواه ناود ( یلحیلع یشون )

 ۰ رد یاش یدلوا 1

 رد یاشردشلواتوف هد ۷۱ تولوایئات بو ) یدنفا یسیو (

 ۱۴۱ ردسمودخم كکپتربس دعس ( هداز اشا فیرش ۰ كیداهت )

 بودا تع لع وه رصم هدعا یدلوا لخاد هلق نواه نود بودا دلو هد

 هنسڅ تعارز بودا تدوع ههداعسرد هنو یدتک ددعرکم کم نداروا ۳
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 بولوا دونم هدهناخ اوتفو ماعسرد ( هداز یجعاب ۰یدنفادجایرون )

 شعر هدن رخ الامیر ۲ یدلوا یردم هرکصو یسهحاوخ باو بتکم

 . ردشلنا لاح را هرکص ندنلاس ۱۲۸۰ یدشلوا یخد یسالنم

 نواعم هترادص "یوتکم ضفتاب ندلق ( یەک ۰ كب یرون )
 هرکص هنس دنح بولوا یر ده قاروا هنزخ هدنرحالا عبر ۱۲۷۰ ردشملوا

 هرکص ندنخرات ۱۲۸۵ تیاهنو شلوا لوزعم بودا نت ندنزو یسهلاع
 ۰ ردشلنا لاح را

 ۸۳ بولوا النم ۰ سردم ردلهنراپسا (یدنفا ىلع دمج یرون)
 هردشلواتوف هدنلاس ۱۲۸۳ هدماحوا یدلوا یبضاق همرکم ۀکم هدناضهر

 هدنرفص ۱۲۹۳ سردمردمودخشكناشاب نانعیکرک (  كيدیرون)
 یسهانلویناتسا هرکصو یسهاب همرکم کم هدنلوالایذاج ٩و یسالنمرپشکی
 هدنلاوش ۷۸ لزءلادءب بولوایساضعا الاو ساخ «دنلوالایذاج ۱۲۷۶ بولوا

 یوطاناهدنسهدعقلاید ٥۸و یسهاب یلوطاا هدنناضمر ۷۹و ییضاق لومناتسا

 هدنشب یمرکی كننابعش ۱۲۸۷ یدلوا یسا ليا مور ًاقاعتمو یرکسهیضاق
 یسهدلاو ید داهن اص ردنوفدم هدنناپ یرد هداشاب ردح یدلوا توف

 ييدليا مدقت هاب ینطصم رادلع كندنفا دبفح هدازرشاع ( نیداف بارم )

 جوز كردا تافو هد ۱۲۰۸ نیداقو ردشلآ یرد هعقولادعب هکر ده راج

 * ردقفاوا نفد ها

 ناریمریم بولوا ندننادناخ كناروا ردلهتشپروخ (اشاب یرون )
 " ردنوفدم مدنسوف هنردا یدلوا توف هدام لاو ۷۸۸ ردغلوا

 یدنیشق ینسهبکن یدنفا يح هدشاطکشب ( یدنفا دم یرون )
 لعیدامادهدننافو بولوا یودحم یدنفافسوب سلا رادهرت ندا یهاکرد

 عیسوتهکت قردلوا فلخ هجرتبحاصییود هدنلاحتراهد ۱۲۵۲ شلوایدنفا

 جش (یدنفا یرون ) یداماد هنر هللا لاحرا هدنخحنرات ۱۲۸۰ و شلدا

 نالا بولوا میش ( یدنفا یرون ) یمودخ هدنلاحترا هد ۱۲۹۸ بولوا

 ردرلناذ یدننشش و لاحلها ردعش

 ردیمودحم كندنفالعاسا ( هداز رادرهم ۰ یدنفاد یرون )

 تاررح الاو سلخ هرکصو هنت یدمآ هد ۶ و هنلق ییوتکم ترادص
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 د۳ یدیشل وا یتمذ ه رک بوش نده 1 ی ا

 لاح را هدعب هلا لع هدنلوالاعمر ۶ بولوا یسحهبسام هب رحم ادع

 ۱ ۱ . ردغلبا

 کم د ظفاح یجهدسصق ۰ ( هداز یهدصق ۰ یدنفا نطصم یرون)

 یباشنا دنر ۱۲:۱ هنلوا بوخیبادص ردیسنامودع كناذرب فرح
 "قا ماما هد ۲۳ یدلوا بط هنعهاح هسرصت هدهناحم وط نالو مات

o ردشملوا یسداپ دم رکم هم و یسالنم جور «س ردم بو وا یهاشداپ
r 

 ىس هبا یلوطاا هد هدو یسهاپ لوبناټسا هد ٥٤ یدلوا یرایرېش لوا ماما هد

 یلوطابا دنس | !یذ ۲٣۰ ید وا وفع ندتماما هدنسهع |یذ ۲۵۹ یدلوا

 هدنزوقطنوا .كنبهدمقلایذ ۱۲۹۵ ردشلوایسهاب لیامور هرکصیرکیعضاق

 تنکمبحاص« تورثیذ ردنوفدم ءدنرق یغاب هدهعشج یلدوکس یداوا توف
 كنمودخم لوسكنحهدصت بولوا (یدنفا فظن )ندرودص یودخیدیا
 ۰ ردبراترضح (یدنفا ءرس ناپاس )ندرودصیلعوا

 یتمذ هنا رض ضیفتاب بولوا ندنیاتکه اعرض . (یدنفا یرون) .
 لاحتراهد ۱۳۰۵ بوا وا. یمیحهیساحم هصاخ ةنزخ هدنمرع ۱۲۹6 ردشلوا

 ۰ رد ك.قیفش) هلا ( یدنفایهو ظفاح )یرلمودخ ردنوفدمهد وبا یدلیا

 یسهفیلخ هبساح شابو ندراخم ریما "هلالس . ( یدنفادجخیرو جالا)
 یتهحهلغلوا ندنش رطیواوم یسودنک و یرد ردهودم كندنفا بط دج

 نامع یرون ) یدلپا تخورف هرخآ یتسهکت یدنبشقن ندبا لاقتنا هو
  تاعیایم هدناتسزب بول واندنش رط ینرقلا س وا ېدلیا دلو هد ۹ (یدنفا

 هداز یضاق بودنا دلوت هد ۶ ( یدنفا عرکلادبع یرون ) یدشلوا یتاک

 ناعیرون ) ردشلوا یئان شاطکشبو یاقمعاق فاقواو | دنت هب یدنفا رهاط
 ندنسآ روش اد ناطاس رصعتاذ. تردو ردندنفانسا یکم (یدنفا 3

 ناتسب ع یدلوا اولرمو يالا رم ضفتااب ندرکبع .(اها یر ٩ :ردراشلوا توف بقاعتم ییررب بولوا ندیدا باپراو ِ
 ( كن دم یرون ) ردشلوا توف هد ۱ نیا یساول یراوس یسودرا 9

 توف هد ۱۲۸۰ بولوا دعاقتم ندنفلیالاریم یراوس هدر وک دم یودرا هدو
 ۳۸ ۱ ۰ یدلوا

A 
  9اد



 تم 66

 هد ۱۲٤۷ بولوا یراد هسیک یچکلکب ہدمب یدلدا رومأم هسیربق بولوا
 ۱ EL سران هدنلوالا یذاج ۲۵۲ یربفس هردنول هدنناعش ۲۰و ییکلکی

 13 هدنلوالا یذاج ۲۵6 یراشتسم هیحراخ هدنسیدب كنلوالامسر ۲۵۳ تولوا

 لززع هد ۲6۷ بولوا یریفس سرا ابا هد ۲۵۵ یدلوا یلکورظا هحراخ
 نارا هدناح مورض را هدعب بول وا یءاضعا الاو سلاح هد ۲۰۸ یدلدا

 یدلبا تافو هداروا هد ۱۲۰۹ یدلوا واش ه هلاکم مدنسهوست دودح هلا

 هلا ( اشا مصاع ) یرامودع یدا مدقم درج رب فراع هددنساس روما

 ۰ رد( كب دماس )

 یلسردم هد ٥ بواوا یداماد هداز يح ( یدنفا یرو )

 توف هدعب یدلوا یسح هبساحم فاقوا كحوک هلا لیوسحم هفلناکحاوخ

 ۰ ردشلوا
 وق ارزو هرکصو یادخک ناطلس (هدازیلاح ۰ كد یرون )
 ۰ ردشلوا توفهدعب بولوا للصحم هبرحز هد ۲۵۰ هدعبو کج

 ۰ هد ۲ ۲ تولوا رام 4 سردم رد رهش ( یدنفا ییطصم یرو )

 . یدلوا توف هد ۱۳۰۲ هدهرصق هدندوع یدلوا یسالنم هکم

 د ۳۹ بولوا ندنسافلح یرتفد "وتکم ( یدنفا دجا یرون )
 یسح هرک دن هلام هد ۱۳۰و یراد هک سر هدعب ردشل وا ندناکحاوخ

 هدنلاوش ۶۷ بولوا یسیحهرک دن هلام اس هد 2۳و ینا ءرک ذت هد ۲۵۲و
 لزعلادعب بولوا ییحهرک دب هللام هدنلاوش 4۸ و یسحهبساحم یلوطاتا
 لعفلاب هدنبحر ۱۲۰۲ یدلوا یحاشن هدنیلقهنننامارتفد كنىدنسمكلىعىقوت

 هدرلنیکسم یدلیا لاحرا ینوک یتا كنیرخالاعسر ۱۲٩۳ یدلوا یییقوت
 ۰ رد و دم

 هد ۱۲46 بولوا ندنسافلخ ییوتکم ( هداز ظفاح ۰یدنفا یرون )

 ی راد هسک هروصتم هرکصو یسجهزک د هعاق كحوکو یسحهعطاقم هسورب

 هدنا والایذاج 0۷ و یسیح هبساحمفاقوا هدنلاوشو یسیحوتکمهللام هد ۲64و

 یدلوا یراد رتفد لیامور هبلام ةنزخ هدنلاوش ۱۲۲۳ و یراد رتفد ادص

 . بوشبتس ندهبساغشاب (یدنفادجایروندیس ) ردشلبا لاح را هدنلاس ۴

 هنسهعشج قلیربا هدرادکسا بودا تافو هد ۱۲٩۳ ردشمل وا یتاکهرماع لبطصا

 ردشلدا نفد
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 " هلا لارا هدننشبنوا كالوالایذاج ۲۳۳۰ بولوا یشابشاواچ هرکصو
 ِ جد ) ك لداع رداقلادبع ( یودع یدلدا نقد هناي: یر دار هدزادکسا

 كنلاودشا ۲24 زبشَما ماود هنلقا یاحردص *نیوتکم لولو نونا از

 ناود ( كن زوفیطدج ) یعودخ زکید:رشوفدمهدنناب یدلیا .تافو هدشنیدتنوا
 نباق یدلیا تافو هدنسهرغ كنلوالا عمر ۱۳۹۷ بولوا زم هدناف نواه

EE ( لعوا فنون زذاغا-فط تو اس یرد ) كب دوخ زن نع 

  ۹نیتسح یربذمقاروا یلاعباپیداماد كکب یرون ردشانا لاحرا هد

 زدکب رهاط یدشحندناب ولوا یدنفا یسح ۰

 یاس یا ماما هبت یلبوخ کتسادص " یافت ی
 ید وا لوا ماما هد ۱۳۲۰۸۱ بولوا یاب لوماتتا ۰ النم ۰ سردم یدلوا

  ۷نفد ءدنسهسردم اشا نانس یدلوا توف هدندرد نوا كنلوالایذاج

 هد ۱۲۷۱ . بولوا سردم ( یدینفا دم نیدلاسمش ),یمودخ ربشفاوا
 ,یدلواتوف ءدیپ ردشلوا یسالنم نوزبرط .

 بواوا یحش یسکت یدنبشقن هدناصق شاط . -( یدنفا دج یرون )
 ۰ یدلدا نفد هاروا هلعلتوا یساب كزنهکت یدلوا توف هد ۶

 راتسب ناحهفواع هد ۲۳۰ تولوا ندزل واکدک ( اغا دج یرو ( و

 ۰ یدلوا توف هد یدلوا یساغا راسب ءایرغ هد ۱۲۳۹ و- ئاغا

 یدنفا نیماد یردارب كنندنفا تظن (؛یدنفا ادع دسلایرون )

 بولوا یسالنم هتنخ دالبو حر هرکض یالوا سزدم تولوا ود "
 ندا دج ) ییودم ردشلوا توف هدندرد یرکی كنرخالا یذاج ۱۲۵۰

 زو( |
 . زدندنلاوم بلوا یودشكناشأم یدبع ینماندعم - ( كب یرون )

 "یوتکم ردیسهداز ءریشه كناشاب دیشر ینطصم (  یدنفا یروح
 ینزافس هنایو بولوا ندنسافلخ یدما هد ۱۲۵۵ بورک هنلق یلاع ردص 3

 1 ۰ یدلیاتافو هدل وب هد ۱٥ بولوا یرادکتلصم نیلرت هدعب و يک شاپ 3
 و ۱۲۳5 یدلوا رام بوشت نددلق ناود ( یدنفا دم یرو )

 یسیحعطاقم نیمرح هد ۲4۱ یرظانکرس هد ۲۳۸ بولوايتاک راسب ءایرغ

 ۱ وا رک ذتهد۱۲۲۷ یدلواندناکجاوخورومآءیسوذنک هللوفهدنرخالایذاچ

7 



 .-یدلوا توق هد ۱۳۰ یدلوا تلخ هنر دن ردنمودخ
 ی

 : و NE ادیب ۹ ES نوا وی ۱۲-۷
 ۱ .. .م یدلدا نقد هزادکسا هتوف هدنسید كنرخالامسر ۱۲۰۵ (كیدجا)

 ۰ ردلغوا تلخ جش یلءرقنا ندنسملالس لو ماب یبا > (ب یرون )
 ۱ هام یورو یوا کیا ہد ۰ ۲-یدنآ e قرهلوا یګیوزد قارب

 0 دام وا 2  ردناوید

 ۱۱۹۹ 9 u وا هداز اغالاطب --( امن دع ئزون ) "

 هدنسدهع قردل واةناکلامیفطاقه باتنع تژلوا ناربمریم هد ۱۹۹ اولریم هد
 .دهسیدلیا طضفاتنع بولکندسلک اش« لع دمع هدازنایطلاد" لار ارب ید

 ۱۲۰ E EE نها را داع و هت دلکیا طظ هدوب

 ماهر ۰ ۰ یدنا فا یدلسا هناما هد

 هد ۱4 زدن دح اش« (هداژ نییلب هب یدنفالتعاتا دست یرّون )

 تاسدنفا "نیما دج یتحش یس هکت ناکرزاب ( یدنفا دجا یرون ) یداوا توف

 تکی رکانش هلا نف هداز اسان هللادع لئم " (تك لیلخ یدوت)
 ها ۱۱۹۹ بوس ندلق ینلوا ماد هم دانا رتشاع ءهداز سه رایو

 . . یدبآو یتاک راج رع یجموط هد ۲۰۳و یک رات یردلوآ ندناکحاوخ
  یبسمانژراكحوکو ینیجرک ذت هلام هدنرخالممر ۲۰۹ یدلوا یسافلخ
 . زیماكجوکه دنا یدلیاتافو هد ۱۲۱۳ ییذلوا ییون هدقوو یدما ءرکمو
 2 نیودع ردراو یاود ۰ یخ رات ردقراع عاش یدادیا نفد هدىدنقا

 ۰ ۱ - رد( لبن
 ۴ ۱۲۲۰ ردشوا ناو توگیت ند یش د یزوت )

 E - یذلوآ ور دوز ها ردنلاس

 7 ؛شرذم. ( هداز یعشا ۰ ظفاحت ۰ یدنفاد یرون حالا )
 ۰ ردن وفدم هدزوتکب یدلوا توف هد ۷۲ یدلوا ی 0

 كکب دت هی نان اس ننقالوا اعاب سونغز 7
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 ۰ یدلوا ینوتمو لوزعم هد

 هناحم وط هد ۱۱۵۳ یدلوا ندناکحاوخ بوش ندلق (یدنفایرون)

 .هدعمل ید ۹ و یسیحهبساحم هب زج هدنلاوش ۱۰و یحافوقوم هدع) یرظا

 ۰ ردنوفدم هدنشاب هدازبش یدلوا توف هدنسید یمرکی كنس

 ۱۱۷۳ بولوایمالنم ماش.سردم ( یدنفا مهاربا یرو الا )

 ۰ ردنوفدم هدنسهرد دجا دس یدلوا توف هدنناضمر

 ثح هد۱۵و تواوا ندناکحاوخ ضفلاب ندلق ( یدنفا یرون )

 توف هدنل والا عسر ۱۱۷۰ یدلوا یسیجهرک ذن هیلام هرکصو یبهجا زور

 ۰ یدلوا

 ًادېش هد ۱۱۸۲ ردندنسیل وان هروم . ( هداز نموت ۰ یدنفا یرون )
 ۰ ردعاش یدلوا توف

 الالو یسهداژ هع رک كناشاب نامع الال ) هداز الال . كب دج یرون )

 یدشفا شم یدلیا دلو هد ۱۱٤٤ ردنمودع كناغا نطصم هداز یشاب کوک

 .مس ر۲ هلا كلناکحاوخ یدلوا یسیلوتم نیمرح هدعب بورک هلق هللالد

 ۳ کی هد ۷و یسحهزک دنهللام هدنلاوش ۱۷هوییحهساجهب زح هدنلوالا .

 ۱ نیمرح ,ةاعفدلاب هدعب یسحهسام ههزح هنن هدنلاوش ۷4و یناک

 هرکص بودا قرفتسم هود یتسودنک يراوطا یدلوا یسحهللاقم یراوسو
 روم“ ف ؛ روبص . روقو هلقالخا بید یدتا تباثا هیدنفا حالص

 هدنزکس كنمرم ۱۱۹۷ بولوا یسیج هلباقم یراوس هد ۱۹۰ تیام یدلوا
 یس را بول وا قوت تعاس ترد یرکی یشن هجنبج وم یتبصو یدلوا توف
 ردنوفدم هدنغاب سنوت هدرادکسا یدلدا نفد هرکص ندنآ هلاتافو یځش نوک

 در اشا بغار هدهسیا شلدا باتا هتسایر قلارار بولوا ندفراعم لها

 بوللوا جوز ناطلس ماخ همقر هداز ناطلس هشئاع هدنحر ۲ یدشعا

 بولوا (كب ناملس) یودنخرب ینوک ی ج درد یرکی كنناضمر ۱۱۷ ندا.
 0 8 هنس هاب هرن 7 عماحکپ یدلوا توف هدن ای ید یمرکی هدنلاس ۱
 نواكنم رم ۱۳۰ ۳ تولوا سردم (كب توصع نایع ) یبودخ رکید یدلدا



 ی

 هایت ۱۳۷۷ بونلو هدنرلفو اه راد كن زاترضح ناخ زیزعلادبع

 هدندمزا بولوایماقمماق همب راءاضق هد ۲۷۸ یدلوا یجنیبام یکی هدنرخاوا
 هدنسهدعقلایذ یدلوا یعببام رشت چاقرب قرفلوا یجتییام هنن

 یرظا هیلام هللرازو هدنرفص ۲۷۹ یفرصتم هسور هلیسها یبا مور

 یقربعم هسور هن هدنناضمرو یرظان فراعم هدنیحر كنهتسواو

 یساضعا الاوسلحم هدنمرحم ۲۸۱ یدلیا ءافعتسا هدنرخالامسر ۲۸۰ بولوا

 ندکلبحاصم هدنرفص ۸۲ یدلوا یرایرهش بحاصم هدنا والاعسر بول را

 هدنرخالاعسر هنسوا یدلوا یفرصتم ینومطسق هرکص هءامرب یدلدا لژع
  رقرس اما هدنررخالایذاج ۲۸۳ یدلوا بحاصم هت هدبحر یدلیا افعتسا

 YAY یدلیالاصفنا هدنناضمر بولوا یساضعاالاو ساع .دنمرع ۸٩ یدلوا

 هدنزوتطنوا كلل والا یذاج ۲۸۸ ردشلواارقرس لا دیشب تک كن رفص

 لحال هدنربش س هداب وروا هداك نوا كننا.ضمر ۹ یدلدا لع.

 هد دهاک اق بولیروتک هت داعسرد یشعن بودا تافو هدانا شیدنلوب یوادتلا

 تاذرب قداص«لفاع «لئامهقوشو قوذ نحن” نیربش « مالک ریم یدنلوا نفد

 ۰ ید جلو نیس

 هدنسههاس یساشام ردسهلوک كناشام اضرلع زال ( یدنفا سرون )

 . افلخ هبحراخ ییوتکم تدمرب بولک هلویناتسا هدنلاگراو شم زاب بووقوا

 هدنکلیح هبسام زاخ وقارع هجرلهنس «درلهرنشط هلتبر ومأم هدعب قردلواندنس

 ۱۲۹۳ لزا دعبردشلوا یسیجوتکم هبطیض هدنرخالامسر ۱۲۹۱و شفلو

 « ردراو یراعشا ناود بولوا رهام عاش یدل را توف ییعوط هنلاس
 ۰ ردیمودخم كکب مهاربا ینامارق ( ینوص هرون)

 خفلاوبا ناطاس رصع بولوا ندناضق ردیلینومطسق . .( یلچ یرون )
 ( ىلج یرون ) رد(یلح بیع) یلعوا ردعاش یدلیا تافو هدیناخ د
 ٠ هثسهچاپ هیت هدحاف هللا لاخحترا هد ۸۸۸ تولوا یداخ ناطلس ناخرهوک
 ۰ ردشلدا نفد

 ردرعاش یدلوا توف هد ٩2۰ ردلیارسفا ( ۍلخ یرو )

 ناخ دارم ناطلس بولوا ندنرابتاک نواه ناود ( یلح یرو)
 دلما ندملا لاجرا هدنریصع تلا



 دم
 هد 10 سرد. رد ود غ كناشاب دج لیلخ " ها مترو

 ندنعاماهسوهواوه هدنراحرات ۲۲۶ یدلوا ینشیاب هزر یا هام

 ٠ نامرفا ماقا هدهنرذا لیوصلاب هفلاصالاربم یسهبتر: قرلوا بطع رهظم

 یمهاندعم هد ۳ هدیب قرصتم .یسهزف هلا "قلناریمربم هد ۱۲۲۸ یدلروس

 هدنمرخ ۲۳۹ یدلیا لاصفا هد ۲۳+ بولواقرصتم هنولوا هرکص بواوا
 قرصتم یرفناک و.هرقنا_ةوالع هدهام ییا ر ؛یدلوا .یظفاسح یعل هلترازو

 هدعپیدلوا رومأم رحم هد ۲26 بولوا: یسیلاوهسنطا هد ۲۵۷ -یدلوا

 هداشا /رذیج :یدالیا تافو "هد ۰۱۲۵۷ هما تمافا :راشخا _.لرهلک هاتبرد
 یکی ااو اشا نیدلا لاج" یودع: ینا زادک راکو قوذ لها رنو

 هدنناضمر ۲۰۳ سرذم 1 هداز یندنفا ناخ + یدنفادج هارو

 ۰" یدل وا توف هرکض ندنلاس. ۱۲٣۰۱ یدلاوا یسالنف هيف قصر

 بحاص رم |ییمار هناسرت: " ( هداز یشاب ییموهق كد هارو ) ۰
 یسالنمماش هدنلوالا ځیر ۲۶۳ ینالنمبلح هد: ۲: ۰سردم زدیم ودعت كنبتفآ

 كنيرخالا عير: و یسهاب لوبناتسا هدنناضهر ۵٩ یسالتم هکم هدعبو

 ۱۲۰۹ قردلوا ندا ییوطابا هدنجر ۲۵ یسضاق لومناتسا.هدندرد نوا

 ندنیسردم یود خم ردنوفدسم هد وا یدلوا توف هدنسشپ نوا بشناتعش

 1 ۰ یدلوا توف هد ۱۲۸۵۰( یدنفاقداص دج جالا )

 ندقدنلوبهدنکلکب یراکحبولواندهسانع "هلالس كەد ەتلاروئ )7

 ردشلبا لاح را هدنسکیا نوا كناضمر "۱۲۷۷ هدار ویو شلک هناعدرد هرکص

 ۱ ۰ ردن وفلم هدنسهکت اا :

hkسردسم یو دلوساتسا ردیلک وکرک ۰۰ ("یدنفا یازژلادبع-سزون  

 تولوازومأم هتماقا هدهیها وکه دعبو ئدلوا یسالنم هثسو هد ۱۱۵۹ یدلوا "
 روط هدزعش "یداو:بولوا بیدا ماع. یدلوا توف:هداززا ءدنلاوش ۱۱۷۵

 هادی دیس) یعودخ یدبا لمعریغ هنامز متس ردراو یناویدو یصوصخم 3

 هنردا! یدلوا توف هدنسهرع لوالد ۷۲۰۶ بۈاوا سردبنم ( یدنفا

 اب ۰ ردنوفدم ءدنسوق

 ناطاس هدنرلکل هدازش ضفتلاب هدنواه نوردنا ( اشا سرو )



EC من 

 ۱ بس ها بس ۱

 ۱۸ لورم 1 ی هنندم تیاهن بولوا النم * سردم ردیمودح
 “ET ۰ ردنوفدم هدلفدنف یدلوا توف هد

 ۱۱۳۷ ردیمودخ هاتف غطصم ( هدازیرد ۰ .یدنفادج هتلارون )
 ۱۷۰ بولوا یسالم مار هد ۷۱ بولوا سردم هد ۱:۸ بوډا دلوت هد
 افعتسانکیا یدّنمان یسیضاق:لوبناتسا هدنرخالا مینر ۸۳ .یسالنم هکم هدنزفص

 مورءهدنرفص ۱۱۹۲, یدلوا یرکسعیضاق یلوطانا هدنرخالاعسر ۱۱۸۷ یدتسا

 بولل هتسخ هدسلاع ناود هدنرخالایذاجب .هنسوا .یدلوا ی رکسعدضاق یی

 ردنوفدممدنناب یردب هدوبق کرک یدامولع كلرتشم یباوا توف نوک چب
 (یدنفا لاسدح ) سزردم ,نیندالوا, ردرلیدنفا(داعو هتلا ةي اده )ی رام ودع
 ردنوفدم هدرلابق هدراصح یدلوا توف هدیزوقط نوا! كنل والاحمر ۱۳۳۸۹

 ۱۲۳۲ بولوا یسالنم, ریمزا هدنبحر ۱۲۳۰ (.یدنفاد ساسلا ( یرکید

 ندندالوا ردنوفدم هدوبق یرک ۱ یدلوا توف هدندیکیا یرکی كنلوالاعمر
 هدنرجالاعسرآ ۱۲۳۲ تواوا یالنم ج رحم و ,شردم ( یدنفاد دعسا (

 ۰ ردشلیا تافو هداروا بولوا یسالنم هنردا

 بوخب یسادص بولوا ندنرلاغا ءماع رالبک . ( یدنفادع هئلاروت )
 " دبشلوا ,توف هدندمزا بولوا سردمو ینا ماما هدننابمش ۱۱٩۰ هلغلوا

 . یسالنم يکبراید ۰ سردم : ( هداز نندلاردص ۰ یدنفادم هّللارون )

 ۰ ۳ ۱ ا ردشلبا لاح را هد ۰ بولوا

 . لاصقنا هدننابمش ۱۲۱۰ تولوا یشاب رام ضفتلاب " (غا هللارو )

 ۲ تافومد ۲۳۱۵ بولوا ادک شاب هدنغاجوا ,رایجهبجم ( ااهّلارون ) یدلیا
  ۰ ۍدلديا نفد هدرادکسا هللا

 ندا اوخ هدعبو ندهبنک ۰.( هداز یتابلادبع .۰ :یدنفا.دجم هللارون.)

 ( یدننادجع هللارون ( یدلوا توف هدندرد نوا كنلوالاعسر ۱۲۳۷ یداوا

 ۱۲:٩ یدلوا یسهفیلخ شاب هزج بولوا ندناکحاوخ بوشیب ندسلق
 ۰ یدلوا توف هدنجوا نوا كنلوالایذاج

 كن دناسار 300 و.  (یدازءار ۰یدنفادمهلارون )

 نوا كنلاوش, ۱۳۸ بولوا .یمالنم كمالس هد ۱۲۳۷ سرد ردسود

 ۰. ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدن زکس



 بس ۸۵ و

 قراصم سلح هد ۱۳۰۳ سردم رد رتهک ر دا رب یدنفا یدهلا یا ندرودصو .

  یدهلا ادب ندهشاف هد ۱۳۰ وقردلوا یساضعا هیموسر تیعج هد ۱۳۱۰و

 ۱ دوبار دلتا لاح را هدنحوآ نوا كساحهر ۱۳۱۳ و بولوا الاب دنا هنس

 . :ردنوفدم هدنهگزد هداژ يج

 یشاینکحبولواندنسابرقاكنیسعبییط ردلاستتم (  یدفاهلارون )
 هدنتع ع هلا اشاب یلع نادوبق فقاعتم یف سيراق یدا یدرک اش یدفا نان

 ۰ یداماع « قذاح بیبط ردشلواقرع هدنسرد نوا ثكنل والا یذاج ۹۷۳

 یستفم سودرهعفدر و سیرق هعفدییا ؛ سردم ( یدنفا هئلارون )

 ۰ یدا رونم هلعواع عاونا یدلوا توف هدنرخالا عید یدلوا

 .یدلوا توفهدننابمش۱۰۲۰ قرهلواسردمرددل هنردا (یدنفاهتلارون)

 یدلوا یسالنم دادنب « هنسو .زقاس ۰ سردم ( یدنفا هتلارو )
E۰ ید دقشتعم « لاص رایدلبا دیبشآبلص راسارا هو  

 یربشیکی هسورب ۰ هبنوق * سردم رد یلدیج (  یدنفاهئلارون )
 ۰ یدا اص ءم یدلوا توف هد ۱۰۳ یدلوا یسالنم

 یدلوا یسالنم هموق « هربت . سردم ردلهردا ( یدنفا هّلارو )

 ۰ یدلوا توف هد ۳

 یشاب یجوبق رد ردارب كندنفا دم قالوق هق ( یدنفا هللارو )

 ۰ یدلوا توف هرکص ندنراخرات ۱۰۹۰ یدلوا یشابشواچو
 سردهردیمودخم كيحرلادبعنب عیفر دیس یناورش (  یدنفاهللارو )

 هلا رک | هقف یدا ماع لضاف یدلیا تافو هدنحوا كنلاوش ۱۰۵ بواوا
 ناسم مازلالب یک اخ یدزای تاقیلعت هیواضم یضاف بوداح رش یصیقت

 هداز ندلارون ) یود-خم ردراو یسهلاسر لماش ینتاثحابع هلکنا هلکما

 ۰ یدلوا توف هدنسهحایذ ۱۱۱۱ ( یدنناهّلادسع
 نوردنا رد مودم كناشاب مهاربا رادحصس (كب دج هارو )

 هلکلناکحاوخ هدننابعش ۱۱۹۹ یدلوا یرای رېش رادباکر ضیفتلاب ندنوباه
 .مدعقایذ ۱۱۷٩ یدلوا ییحهلاقمولتا هدنلاوش ۷۰ و ینیجهبساع ھه زج
 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یداوا توف هدنس

 كندنفانجرلادرع ییوت > ( هداز نیدلاردص < یدنفادهللارو )

 1 ۱3۵ ی ات یوم دز
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 یانە یک مدن رع ۲٣ بولوا یان ردا دنا بمس ۲۹۴ یسالنبلح
 ٠ ردعلا تاقو هدعبقرهلوآ

 هدامنسرد ردردار كناشا» ناثع ىلرصم ( كب یتطصم ندلارون )
 ۷٩۲و لوا جرتم هد ۶ ردشمربک هتسهطواهجرت هلغلوا انشا هال تولک

 ۷۳و یراشتسم هبحراخ هد ۲۷۲ بولوا نوباه ناوبد ناجرت هدناضر

 یساضعاالاو سلع ءدنلوالایذاج ۱۲۷: یدلوا الاب ةبتر هدنسهح|یف
 ردنوفدم هدنناتسربقییماح دزناب ردشلتا لاحرا هدنرخاوا كنهتسو تول وا

 هدنکلعک هسیا (ك. قفوت ) لغوا كوس ردراو لغوارب ,یدا اتما هناش
 : ۰ ردشلوا توف

 هدلق رديمودخ كناشاپ بغار یلماش  (!شاپ نجرلادبع نیدلارون )
 بولوا ماقما هدهکلم هلقلناریمریم هرکصو یساضعایسلحم تعءارز شفا

 هدنس رع یحر ۱۲۷۸ فرصت قیالو هسور لقتسم هدنل والایذاج ۷۹

 هدنل والایذاچ ۱۲۸۱ بواوا قرصتع چیال وهرقنا لقتسم هلبس هد اب ىا مور ۱

 یفویصتم هکت هد ۲۸۶ و درعس هدنتسم تالو, الیزات هرکص قرهنلوا ل

 ۰ ید لتلباق ردشلوا توف هدنسهسخایذ ۱۲۸۷ یدل وا
 .ودخم هحانروا كندنفا يح ىجا ناجرت ( اغا نیمادم نیدلارون )

 یرکسع یاروشراد هددمتدم بواوآ اولربم هللا لوحد هرکسع مداد رديه

 یسعرک کیا ردنوفدمهدنناب یردیدلواتوفیسهنس ۱۳۸۲ قردلوایساضعا

 . ردراو یدافحا ندرلنا هلفل واهداشاب ملسءرققیرف هلا اشا ورد یجایمک

 ماما هناطلسهبطع ردیلدساما ( ظفاح ۰ یدنفادحم نیدلارون جاحلا )

 هعفد کیا هد ٣٣۲و ۸۰ قرهلوا یسالنم هرود هدعب یدلوا سردم بولوا

 ۰ یدلوا توف هدمپ بولوا یسالنه هنسوب
 ۱۲۹۱ تولوا یضش یسهیکت یدنفا زکر (  یدنفا دم ندلارون )

 .یدبا یتتم , یوزنم ۰ ماص ردنوفدم هدهکت یدلوا توف هدننابمش

 هدنربنوا كنابمش ۲۹۳ بولوا ندنناوغا نوا اد ( اغانیدلارو )

 یدلیا تافو هدندرد يمركي كنلاوش ۱۳۹۷ بول وا یساغا هشرشلاءداعسلاراد

 ۰ یدا قداص ۰ یکاس ردنوفدم هدنسهلکسا ناتسب هدب وا

 یودخ كندنفا نسح هداز یدایص ( یدنفادج ندلارو )



 اب =

 ٠ يودع ارز هدن رخالایذاج ۲۱۱٤ دن شاپ ترد نت یدننا ا

 ۱ كنبجر ۱۱٩١ هدنبشاب رب شمت بواوا مدق شی ( یدنفادحم نیدلامارک)

 نیدلا بطقبفسوب) یودخع هجناتروا هنیراودنک یی را لاحنرا - 4
 ۰,یدلو|تفلخ نکیا هدنشاب کیا شن )ا

 ثلاث سم ناطلس نکا سزدم | ( تدار یافص یدنفا نیدلارون.)» 7
 ۱ ٠ یدلبا لا زا" دت راس

 لوا او كنىدنفا نانس لیس ) یدنفا د نیدلاروت 3

 هنسرب یدلوا توف هدنسید كنمر ۱۲١۰١ ردشلوا مش هتسرب یدنفا طض

 ۱ .ردشملوا جش ( یدنفا ینطصم ) ودع ود دیو ( و

 بولوا قمالنم بز «شردم ( ءداز یربیک ۰ یدنفا دج ندلارزو) "

 ۱ ۰ ردنوفدم ءدوبق یرک ۱ یدلوا توف هد ۱۳۳

 ردّیودخ كتدنفا ینطصم " ( ءداز ىلع ۰ یدنفا دج نیتلازون ۳
 ندننولومهسجخ دالبهدعر یدلوآینالتم كالس هدنرخ الامسر ۰ ۲۰ ۰ سردم

 ندببسو و " لعف» ندنسلرو هرخآ یتیولوم هکم یذلوا ینا کم ءرکص
 هدنناضمر ۱۲۱۰ هلسافو تنیضاف ندک هدهسبدلوا ا هتماقا ءدلخرب

 یدلدا لزع هد ۲۷۵ تولوایسضاق لوبناتسا هد ۱۲۱۶ یدلوایسالنم هکم

 هدنزودقط یفرکی كئلزالایذاج ۲۳۳ بولوا یرکتعضاف یلوطانا هد ۷۲
 یالدنا وقت هذن (یذ كنهنسوا یدلوا رّومأم هتافا ءدديهانوکهلالزع
 نا اغا ماقمغاق هدننوا كنم رخ لای ۲۲۷و هدنسیتلا كنس ى ۷۷۹
 .رخالایذاج ۱۲۳۰ یدلدنا رومأم هتماقا هداسبنعم هللا لزع ةلکعا هضراعم
 دو )نان دالوا یدنا مازتنای جازلاددح یدلوا توف هدنسکیآ نوا كتم

 قالت دادغب هد ۲۷۲ هنسو هد ۲۷ بولوا یسالنم هرود ( یدنفا

 ۰ ردشلبا تافو هدیناخ زیزدلاذبع ناطلسرود ردشلوا

 هلاءاطعمالسالامش بولوا ندناضق فارشا . ( یدنفادج نیدلارو )

 0 لیا دد وا ۵ هد ۹۹۹ یدیشلوا یز دب يتق

 + رذشادا نفد هرلاق

 هد ۲5۲ سردم ردیمودع یدنفالعاسا دیقم  (یدنفادعن دلارو )

۷ 



 ت ف و

 رادو نایت ی ون E ی رب < تاک

 و ۰ ردراو یناقیلعت

 نان پولوا ندنساقلخلیدشبوک - ( ارج دا نلاروت)
 یدل وا .توف هد ۱۱۳۳ ردتشلوا عش هزفوآ نیش هلا اشنا یەک تاون

 هدنتوم ( یدنفآ نابلس ) سیحر ندنزاهفیلخت هنزب ردندهنظمو لاح لها
 نیما دج ) یسیحوا هد ۱۱۹۵ هدشافو ( یدنفادع ) یتنعکیا هد ۸

 لعروم )) ینیحدرد هد ۱۱۷۲ :هدنوف ( یدنفا هّلادبع قیرطرسن یدنقا
 ( یدننا روکتشلادبع ) هدس زدشلیا لاح را. هد ۶ تو وا( یدنفا يج

 لعوا (یدنفاهلادبع)قیرطرسیودخ هدننافو ۱۱۹۱۰ بولوا جش هد ۷
 تولوا( یدنفا مهاربا ) یشادن رقهدنلاح را.هد ۱۲۰۷ بول وا ( یدنفاادجع ]

 ردن دنسافلخیدنفانیماهبلایتومهک (یندنفاقداص )دعب ردشلواتوفهد

 شلوا ( یدنفا نیما دج ) یمودنع ودنا لاحرا هدهللق تدم بواوا ج

 كنوب هدشافوو شلوا مج 2 .( ۍدنفا فراع ۱ تودنا لاح را هد ۱۲۳۸و ۳

 r ا م ناطاط بازا یوتاب یک

 ف . ردشوشی هنیراتنطاس

 نوا كنلوالایذاج ٩ ۱۵۵ .بولزا ۍئا یب دامکپ - (اغآ نندلارون)
 | ۰ اردن وفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنشب

 قرصتم ( ننرزبپ هد ۲۱۵۲ ردندنشانحا دووان زا lb) نیدلارو )

 ِ .-.رادشلوا توف هرکص هتسدنح بواوا ناریمرامو

 كندنفا ندلا ءالذع یش اشا ینطادصم هح وق ۰.( یدنفا نیدلارون )

 هدنلانح را یرد هدننحر ۰ ٩٩ تودا دلو هدئلاغس 6 ردس و دم

 لاحرا هدنزکس كنیرفص ۱۱5۰ بولوا جش زواجم ییهنسشت ردشلوا جش

 دیشب یجاح ودشلبق ییزاع یدنفا مالسالارغش ولیروتک هحاف یشن ردشلبا

 ردص «دننفد یاننا ردشفلوا نفد هنطسسو كنههرت یتیدردای ًاصوضخ كناغا

 ارزو دهام دم هتس ىلا ناسقط ینسردراشللا تمدخ مالسالا شو مظعا

 یراتررضح لوا, ناخ دو ناطاس یدارارولوا فرمشم هلمزلترایز اعاد الو

 ندقلخهیلکلاب لوا هنس ید تلا ندننافو ردراشمروس فیرمشت ینیراهیکت یخد
 نیدلاباهشو ) نکیا چ (یدننا مهازبا ) یرامودع یدلوایوزنمو عطقنم



 بس ۷۸ دن

 ردندد ع یالع رد هود كن دلا ص دیس ۷ یجمال۰ نبوت (

 ۰ یدلبا فلات ی(ناببلامماح)یدلوا توف هد ۶

 ۸۸٩ یدلوارادرتفد شاب هد ۸۸ هلع وا ریظ اب بساحم هرکص بواوا سردم

 بولیدا لزع هد ٩۰۵ یدلوا رادرتفد رارکت هد ٩۰۰ یدلبا لاصفا هد

 یدلرو هسردم هده سور هلا لزع هد ۰ یداوا رادرتفد الات هد ۰

 ۰ ىدا لضاف ردشلیا لاح را هنسوا

 ردسمودخمكندنفافسو لیسارق . ( زرک یراص ۰ یدنفاندلارون )

 یدلوا یسردم نحو سردم بولوا ندنرادرک اش كناشاب نانس هحاوخ

 ۲۱٩یدلوا یرکسیضاق یلوطانا هد ٩۱٩ بولوا یبضاق لومناتسا هد ۷
 بوللواهداعا هنسدسردم نحو یدلدالزع هد ٩۲۲ یدلوا لیامورردص هد

 ییدایا ان هدلوبناتسا یدلوا توف هد ٩۲۸ یدلوا لوبناتسا "یضاق انا هدمب

 فسر هدنسارحا هبعرش روما هلغلوا فاصیسهدبقع یدلدبا نفد مدندیهم

 هلاسر هنرالاوس یدیس یدیج « هلاسر یوتح یناراتحم هدهقف یدا لولسم
 ۰ رد دنفا دم ندالع یدشح ید

 هلذعوط هدنسهرق شابچ وا ( شاب جوا ۰ یدنفا هزج نیدلارو )
 توف هد ٩۵۰ یدلوا یستفم هبساما هرکص سردم ردشلوا بقلم هلو

 یدند ) شابج وا ) هداک | بوای عماجرت هدنرق یسهاخ هد ٩۳۱ یدلوا

 ردهداروا یربق یدلیا نیعتهفظو دمالعو ارقف بواب راهرج هدنبرق ید
 یدلریک هسبلا کسا بوورو هداب بولوا صیرح هلام ریثکتو یوزنمو ماع
 ةبوچا بولوا متبع دیهچقا» هدنراسفتسا بوقاب هنلاحو هنناریخ اشاب مهاربا

 ۰ ردشعد «مدلیا هظحالمیمردنوک هر خآ یا نوجا یسهشرته

 هدناربا ردیمودخم كندنفانیسح نیدلالاک ( یدنفا دم نیدلاروت )
 توفهد ٩۷۰ یدبا یحوصخم بیبط كنراهاش نارباقرهلاترهش هدیطاع

 ۰ ردروهشم هدمالک لع یدلوا

 هدنرفص ٩۷۹ هدیلروجبولواسردم ردیلنیدبا . ( یدنفا نیدلارون )
 ردهاکترایز یربق یدلوا دیهش هللا یرکم یسهحوز هدنسهدعقلایذ ۹۸۱ اپ
 هدراعم نف ردینم ندهداز نیدلارون یدا دهاز « بیدا « لضاف ءا

 ۱ هداز هحاوح ( يلح سیل + یدنفاهزج نیدلارون (
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i 3 1یراوسهدنامم ٠٤١ و لوا و دل هرکس سافوا دغا شا نوک ندیل ۱ ردص ۱ "ییوتکم ردس و دم كن.دنفایدبع ( هدا رش .  

 ۱و ۱۱۵۰ لوآ رک امت هدلاوخ ۱:۸ و يتاکیرچب دیو یی ها
 هدهمشچ لاتح هد ۱ یدلوا لک و د هدنحورح نواع یودرا

 ۰ یدیا بدهمو بدّوم ردشلنا لاح را هدنسهاخ

 بولوارممو ثدحم هدريبک عماج هدهسورب ردللیاما ( یدنفاح ون )
 هدشرق ناطلس ریما ردشلبا لاحمرا هد ۱۲۰۸ هلا اوزنا رایتخا ردقهنسشب

 ۰ یدا ندهنظمو لضاف ردنوفدم

 هت سارک دیمزا هد ۱۲۱۲ یدلوا یثاب یجوبق ضفتاب ( كحو )
 یمرکی كننابسش ۱۲۱٩ یدلروس ناسحا یسهاب روخاریم هدعب بولوا یرظان
 - ردنوفدم هدنلوب یرفشاک ردشآوا توف هدننید

 ردیماماكناغارهاط یساغا هداعسلاراد ردلههراسا ( یدنفایاتح و )

 هدنراتاس هرشطو هدنراقلالنم توربو سلبارطو شعم نده رود سردم

 ۰ ردشلیا تافو یرغوط هنحرا ۱۲۸۰ قرهنلوپ

 ردشلوا ناریمریم هد ۱۲۱۰ بولوا کب یالا كسره (اشاناخون )

 . یدلوا توف هدعب

 ردسودخم كندننا قحءا درک ( هداز قحما ۰ یدنفادج رو )

 لوماتسا هدنرخالاعسر ۱۱۶۱ یدلوایمالتم  هکم هس ورا < رېشکی؛سیردم

 یدایا لاح را نکیا نک اس هدیلقدنف هدنربنوا كنلاوش ۱۱:۲ بولوا یاب

 ( یدنفا هللا ضف ) هدر ندنرامودخم و رایدنفا ( دجا ۰ يح ) یرامودخم

 توف هدنشب یرکی كنلوالایذاج ۱۱۸۱ الوزعم ندنت ولوم رادکسا بولوا

 ۰ ردنوفدم هدنسوبق هنردا ردشلوا

 بولوا ندحاشم ردمودم كندنفا نيسح ( یدنفا دجا رو )
 ۱ ۰ ردشلدیا نفد هنفلرازع شابهرق بودبا تافو هدنسهدعقلا ید ۸

  سردم ردیمودخ كندنفا ىلع یقش رانا ( یدنفادم رو )
 4 ه وا یدلیا تافو هدئسپ دن ثكذلوالایذاج ۱۱۸۸ بولوا یتاک هسکو

 ۱ ۰ ردشلدا نفد



A e RE. 

 ۱ رایتل هدنناضمر ۰ ۳۸ مدارا لس ال تا یودخح

 یلوطاا رد دنس ا یذ ۱۰:۳ یدلدبا لع هدند فا یخ ۱۰۳۹ ۱

 ٠ یدلدا لزع هدنسهدعقلایذ ۱۰۶۰ یدلوا لیامور ردص هد ۱۰:۵:بولوا

 [ .. یدپا يحاص قلخ نبج یبلوا توف هدنمرخ ۰
 ۰ دلا ردیم و دح كينيدنفادجم ) هداز یعقمسپ . یدنفاح ون (

  INقرەلوا سردم بولوا یماما كناجاب بفسو . (یدنفا ی ۱۰۹٤

 یدلوا توف .دلاوش ۰
 ندهصاخ بیبط ردشلب اادتها بولوا ندنسابطا رفا ( یدنفاے ون و )

 ناریمربمقرملوا ( اشابح و ) ہد ۵ یتابحارج + هد ۱۰۸۶ هرکص ندقدلوا

 با مور ترادص قرهلوا اطلس ءاطا ر هدب رخالایذ اچ ۱ 3 یدلوا

 هحوق ردشلتا لاح را هدننزکس كنناسش ۱۱۱۹ یدلروس ناتا ی
 قطصمهحوق یذا داهن شیورد * ا لاا ردنوفدم ءداشاب یتطصم
 ( یدنفا نایلس ) یمودع لوس ردشلدا نفد هداروا بوی هسردم رب هداشاپ

 یشاب مودع روند (رلهدازحارح ر دال ردا النمو وا مارس

 راک هدهودعرب روند (رلیدا زیکح) دندالوا هکرد ) اشاب ىلع )قساردص

 ( یدنفا فسو الوا ) ندلاوم هدیمودخر رذ ( یدنفا رکیولا ) ندلاوم
 نامع ( یسعشب ندنرلم و دعم یدد ( هدازالوا ( هدهندالوآ كنون بواوا

 یدلدا نفد هدزرادکسا بودا تافو هد ۱۱۵۱ بولوا یشاب یوق ( ك

 هدیودم  بولوا. ( كيهلا ضف ندناکحاوخ "یسیفتلا ندنرامودتشم
 نکیا سردیم بواوا ( یدنفارع ) یسیخند لدن رام وال ( ردکب دیعس )

 هداشاب ینطصمهحوق یدا هام طاطخ هدقلعت یدلواتوف تونطمهد 1° 1

 ِ ااغ هد ۱۱:۵ تول وا ( شبی ) یر لدلرام ودم ردن وقدم

 هد ۱۱۸۵ یداوایثاب یجوبق بوشیت ( كب حو جالا ) هدازکب ناف وب
 ۱۱۸۶ یبلوا یساغارلیهایسهدءب بولوارومأم هتلاصباهنزخ هنوناه یودزا

 رپ ندک دلیا تدوعو تعزع هضش رش 3 یدلذنا لزء هدنشهدمقلایذ 1

 یسهدلاو ردنوفدم هداشا ینطصمهحوق یدلوا توف هدنسهدمقلاید ۵

 یه( ِكدماح روفط دچ )ر ندملناعوما ندینسهداز مدعم كد و
 هردشلببا نفدهتسوبقیرواسوشل واتوفهدا ۱۷۹ بول وا یس التم بلح وس ردم

E بر ی N را PO E 



 EN قطصم هداز لالح نیدلا یاب وب هالوا اوت "نوت 1 دی

 ۱ وزرای امده هتسيدنفاقحتا یدلوایرادرتفد ینا یش جردتلاب ء ےک تولوآ ۳

 اب جن ۰ دنا تاذرب مادّعشا لبق بر ھات لاح زا دنا 11

 "۶ یالوا

 تع نع هتنوباه زفنس ناو یرلترضحت ناخ نایلس ناطلس یدبا روتلادغ

 ی واو درا تار ا وا و

 راو ) راو غدم دنا لیل ذع زکر راه اا ینیدیحش عاب یبکعا بولوا

 ری ناظلتن وا وا یدل واٹ عات a هزل راد رتف د ل رات ذلکماعا

 ردندندالوا كنیور نیدلا لالخ "الالوم"ترتضح"" " ( يلح جو
 هنرنرحم الو ماش نددبنس ا تا هد ۳ تورك دتلود توقع

 ۱ e 7 TY تولوآ یزرادربفد راه لوطاا هدعد هب یدلوا رومأم

 تانا ندنواضزرم میش ی ا ( یدنفا حو )

 هدقدلوا دتشما تعض هلیسادم راصرف نده رآ یدنآ سقت ؛دهاع بودا

 مار نورو هنلها یرلنوتا هدنماعنا»نوتلا كس هسلط تور هدنرانوباه

 ٠ یدلبا لاحترا هد ۷ یدند رد راک خصره زرولس یزعندخزب هسوااعد

 یدلوایئابیجرفاچو یثابیجوق جوراب ندنوباهنوردنا " ( اقاحون )
 توف دس و دعا_27م هد ٩ هرکص امر بولوا لوا روحاریم هدعب

 :- وا وا

 ۳ واوا بک هد تای ردبیلنتشرب . (يلج یون )
 یدلیالاحرا هدنلاس یحق كناو هدرنالس ناطلس ا یباواندنرلبتک نوبآه

 و ۰ رب اه

 ۳۶ اد کصو نامارق ه 0۵ ضقتاب ندهسلام اط بی )

 هد۱۰۰۲ و نتکب کی ییا وښود ۱۰۰۱ وشیرافهدیرفص ۱۰۰۰ و یرادرتفد

 یدلوا یسیلاو یلوطانا هرکصو هبنوق هد ۲۰۰۵ لزملا دعبو راذرتفد شاپ

 ۲ ییقفو* مدع هد ۱۰۱۲ بولوا رادرس هب لوطاناو نیشن هبقرزو هد ۱
  هدارواوشفل وارما یتماقا ادعاقتم هدمینراد هلتفر كنترازو بولوالزع قاپ
 ۱ ۰ ردشعا تافو

 دنفادجا نیدلا سم ندرودص ) هداز دجا النه < یدنفاح ون (



 ۱ یدنوابناک حیا و بوک هماش ا 1 ی 1
 ۰ ردعاش ردشلنا لارا اراز ناخ دحادیع ناطلس رع

 . نایمارح هد ۹:۰ پولوا نده نیمزالم ردیلقنزا . ( يلچ ییاقن )
 ۱ ۰ رد یاش یدلبا تافو زا هد دم

 شاقنوممو تقوم هدنمماج هینابلس ردیلوبناتسا . ( ېلچدچا یشقت )
 ۰ رد عاش یدلیا لاح را هدندهع لئاوا ثلاث ناخ دج ناطلس یدبا

 تع نع هرصم هد ۱۲4۰ بولوا یولوم هدهیلوق ( هدد یشقن)

 زب زمااد,ع ناطاسرصع طساوایدلوایصشیمهناح ولوم رص مهد ۱۲۵۶ ردشلیا

 [ ۱ میک ۱ دع شهمهابا ۰ یدنا طاطخو عاش یدلیا لاح را هدماخ

 بولوا يودع كندنفا ناف ردیلوماتسا ( یدنفا ىلع یاکت )

 یشادنرق رد عاش یدلوا توف ةأاسف هد ۱۱۲۷ نکیارنبهنآ یدبا ندناضق

 0 اح ولوم بحاصراصح هرق هرکص بول وا یونثم "یراق هدهینوق ( یدنفارع )
 ۰ یدلوا توف هدنناعس ۱۱۳۵ یقرلوا رم یسهب

 هدعب نادوبق هرکص یدا شاقن ردیلهطلغ ( يلج ردیح یراکت )

 ۱ ۰ ردعاش یدلوا توف هد ٩۸4 یدلوا مدن هد ینا ناخ ملس ناطلس

 7 رحاوا 4 ندنراباک نوا ناوید ردیلندا . ( یلح یهاکن )
 ۲ ۰ ردیعاش یدلبا لاح را هدساخ نایلس ناطاسرصع

 . . ناطلس بولوا غراف نکیا ندیلع قیرط ردیانیدیا ( يلج یهاکن )
 ۰ ردیعاش یدلبا لاحم را هدنرصع ثلا ناخدج

 اشا هرق نوش زص رد 0 ( یدنفا ینطصم یهاکن )

 هارد یاما هد ۱۰۹۰ یدلوا بم هرک دن كوس هدشنرادص هلغلوا بستم

 و واسال هد ۱۱۰۳ هدوعلادعب یدتک هنسهلص هدمب بوئلوا قالا

 "یدا عاش "بناک یدلبا تافو هد ۱۱۰6 بولوا یجهءازور شاب هرکصو
 ینطصم هداز نسحهرقردیاونناتسا ۰ ( یلحرادرهم ۰یدنفادجم یتکن)

 لتاط یدلوا توف هدنزکس یرکی كن رفص ۱۱۳2 بولوا یرادرهمكناشاب

 ۱ ۰ ردعاش ردنوفدم هدوق

 توف هد ۱۰5۲ بولوا ندنرابناک نوباه ناوبد ( يلح دجا ییا )
 بت ۰ ردرعاشیدلوا



 ۳ N ی مر و

 3 ر ,IDOE یدزا 5 "التسدت یتخ را ءداژ راتلا راه
 ۱ ۱ ۰ یدا بتاکو "

 یدل ی ا هدسورب ردیلاشا مساق - ( یدنفادن )
 هوار ردم ردیلسوخرا (یدننامعن) رد عاش یدلواتوف هد ٩

 ۰ 2 رد عاش یدلوا توف هد ۱۱۷۰ یدلوا یئات

 را ا فرم هد ۸۹ توشتندلاع باب ( یدنفا دجممن ) ۱

 هد ۲۰۳ یدنل وا لزع هدنرخاوا یر ۲۰۰ بولوا یحاف رم: هد ۹
 ۱ یجناف رشت :هااسآ تو وداق یاب ھوا تو وا یسجناف رشت تا

 3 هدنناتسرق یهاح هدازهش یدلواتوف هدنسید نوا كذناضمر ۱۳ یدلوا

 + ردیدنفا كبس ندلاوم یودح ردسیون 2 را بولوا ندلف تابرا ردوفدم

 . ردینکی كناشاب دجا یلبا جا (افا دج ممن)
 هد ۱۲2۷ بولوایتاک ناود دلرللسنم ردی)هنطا ( یدنفا دجا معن)

 ی هداز اشا نسح سس هلی نا و ییدنفا فسو یناک هنزخ

 .ردعاش ردثلوا توف زد هفتم هدد

 یدا سردم بولوا هداز یدنفا ینطصم ردیلکینالس ( یدنفا مسن )
 3 ۰ یدلوا توف هدرحاوا ۰

  هد۱۳۰۹بولوا یسهداز ادنک كناغالئان نطصمیدرک  (ش ممن)
 3 ةامنلا ندهسرح 2 ردسودحم كکب رفعح ندنسافلخ یدما ندا لاح ا

 ۰ تکرح هدلاحیدلوا یالاریم ہدنہالالرغط راو شمقجقرهلوا یطباضیراوس
 8 نوزوا لاح را هدنسیانوا كنمرخ ۱۳۱۳ قرهلوا باصم ندضرا

 : : ۳ ۰ ىدا یمهداز هغ رک كن دنفا اص

 1 . ندسو تاک دمطات بولک هتداعسرد ردلمورضرا (  كى رع ییفن )

 ..اتاذو هلکلبا وجه ییاهاب ماریب یداوا یسیجهبساحم هیزج هدمب یسیچهمطاقم
  اسدأت هدنزکس كننابتش ۱۰۵۶ هلنفلوا هدارا یساما تأرج هوه نهسیک
 ۱ یدنا هریظنندکوک» دنر د رهام عاشر دنا هدوم فاص ردتلواتوف
 ۰ یسرافو کرت ردشغد « هنسالپ كقح یدارغوا هلبلید یفن ۰ هنتماضق ماهس
 ۳7 ۰ ردراو ینایوجم ولدآ (اضق ماس ) و یناوند بت



 تا6۷6 تا

 هللا دن ) ندللاع ء و ها ردشلوا توف هد والایذاج £4 رندا

 ۰ ردشلوا یسالنم هنسو هد ۱۱۶۱ ( یدنفادج

 هلنقارب مت یردپ یدلیا دلوت هد ۱۱۲۲ ردلومناتسا (یدنفاهتلاقصعن )
 سردم هد ۱۱۳ ردشموم هلبسهسرت كب ) یدنفاناشع ) ندیلاوم یدح

 قب رط هنب هرکص هددسب دلدبا عفر مدنتسم یدنفاربمناوبا هداژ داماد بولوا ۱

 ۱۱۸۴ بواوایسالنهکم هدنمرم ۷۸ و رصم هدعب هطلغ هد ۷ ردشمریک

 توف هدنسکیانوا كنلاوش ۲ یدلوا یساضاق ودرا هلیس هب ات لوماتسا هد |

 هماطم هلدتفا تمشح یدبا یعاش بولوا نادهتکنو انشا فراعم ردوا " 

 (یدنفاهللارکشدسلاهدازتم ) ییودم ردراویرلهمدانم هدنسلجاشام بغارو

 تون ءدنوریب هدناوالایذاچ ۱۲۰۲ بولوا یسالن ماش تیاهنو سردم ید
 ت ردعلوا

 هد ۲۲۳ سردم رددیفح كشدنفا هللا فطا ( ىدا هیاذصت )

 ردشلواتوف هد ۱۲۳۶ یدلوا یسالنم هسور .دننابعش ۰۱ "الن رادکا

 ۰ ردوفدم هدحاف 3

 نومالتم کپ :د۲9۷ نرم 1( هدازیصوا + یدنفاد هات )

 هد ۲:۳ یدلدا لزع نسنقو هلتکرح رسان بولوا یسالنم هنردا هد ۲۳

 یدلیا تو هدنزوقط كنسهدمقلایذ ۱۳۲۵۵ ردشلوا یسالنم هرونم هم 1

 ۰ ردیدنفا ینطصم ظفاح یرداربای یودم
 یداوا باتکلآننیر:د۹۷۰:ضفتاب ندا ناود (یک ا و
 . ردشلنا لازا هدقو زآ ق
 ردلعوا كنسادک كنندنفا یمصع ردللو ی دپا تو 3

 سهاشم ردشلوا توف هد ۱۱۲۱ یدلوا یحناف رشت اا ندنلف ناود ۱ 3

 ردندارعش

 بولوا ندنرلیحهطااب نواه یارس ردیلبلح (یدنفا نطصم ایل ۰

 هاکلناکجاوخ هدنلوالا یذاج ۱۱۱5 یدلوا یتاک ناود داش دجا لیال "
 یدلواسبون هعقو كالباو یجتاف رشت د۱۱۲۱ بولوا یسیحهبسام یلوطانا
 یدلوا یتاک رادیلس هدنرفص۲۷ و یجهبساحم شاب هد ٣۲و ییبما رتفد هد ۵ 3

 رد عاش یدلوا توف هد ۱۱۲۸ هدنسهعلق هرداب هلاب نیا هدننرح هروم 3



 E ۵۷و

 تار AY یدشفلوا رابت ءا هناي هساخ هد۲ ۱۰۰ بواوایررقمنواه

 . وکقح ردشلبا تافو هداروا بونلوا نامرف هنتماقا راشخا هددم رکم کم

 ۰ یدا ماع « قداص

 ردشلیا هجرت هک رت ندیسرافیروج مرا ردنلعوا دجا ( هتلاةص ) ۱

 . یدبا لضاف « ماع یدلیا لاحترا هدیحتافترضح رصع
 لات "را هدهسورب ردشلک هلناناطاسربما نداراخم . ( اباب دبس ۰ هتلاةمعن )

 . ردندهنظم ردن وفدم هده وصحم ةبرت ردشلیا

 هریساش یدبا ردنامتک یللاوحا بودا رایتخا انفو رقف ٠ ( بإب هلال )
 :یدادهاز یدلواتوف هد ۰ هلا نط ون هدرپشقا یدزای ريسفر قرهقاب

 كرد ردمودخم نشور ن ىلع ( هداز ییشور ۰ یدنفا هتلاذمعن )

 فاقوآ هدهسورو سردم بوشلاچ خر یدروتس هلکلیدب ثاریم ینافلعم

 بلح هد ٩۵7 یدنلوا لزع هد ٩۵6 بواوایسضاق دادش هد۹3۳و یشتفم

 یدلوا یسضاق هرونم دن دم هد۹6۷ یسردم هد دارم هد۹6۷ تولوا یسالثم

 مها ربا) یمودخم یدانادهتکن ۰ ملح .لضاف یدلوتوف هدننابمش كنهنسوا

 ۰ یدیا بیدا ! توف هد ٩۷۱ تولواسردم (یدنفا

 ر دنا فیطاادبع یش یراخ ربما ردیلهبفوص ۰ ( یدنفا هتلاةمعن )

 ۲ ۱دتنهواز هدنخراخ یسوبق هردا "یدلوا توف هد ۱۸٩.یدلوا بتک ظفاح

  ءد۹۷۰ تولوا سزدم ( یدنفا هتلاةمعن ) ردراو ینانل هس راف یدلدا نفد
 . . نکیا سردم ردلوبناتسا ( «داز یمشج ۰ یدنفایبعن هللاةمعت ) یدلوا توف

  هدالک ع هناضایر «یشنم طاطخ « یاش یدلوا توف هدنناضمر۶۵
 ۰ یدبا رهام

 .. .ردندنسارعش یوصع ثلا دارم ناطاس ( یلح یته )
 هدنسهدنقلایذ ۱۰۶۲ بولوا سردم ردلهردا ( یدنفا هتلامصت )

 ۰ ید اص یدلوا توف

 ىلع یدسور فارشالا بقا( هداز سقن ۰ یدنفا تمعن هللاةمعن )
 یسهیع شام هس ورب :ردنلغواكنمدنفا دم هداز هتلا فیس ندندافح |كندنفا
 ۰ یدیا عاش ردنوفدم هدنشاب راکس یدلوا توف هد ۱۰۷۰ بولوا یناک

 ردسودم كندا نبمادج .  ( هداز ندلاردص ۰ یدنفا هنلاذم )



 توس 1 ۳

 0 ی هدنسهرد دجا دیس یدلوا تیوف و هد ر

 ۱۲۳۱و ناریمریم ضیفتلاب ردیلکما (  هدازاشانامرهق ۰ اشا ناعا)
 هلرهیدبا عقر یفلناریم رم هلا لع هد ۲۳۳ بولوا یفرصتم نیکه قود هد
 .ردشلوا توف هدعب یدلردتا تماقا هدهبفوص

 هد ۲۲۱ بولوا ندنسافلخ یوتکم ترادص ( یدنفا تبا نامعن )

 یجهبلساح نشاب هد چ ۲۳ لوا رک اد مرکتصو ناب هد مد و یک 7 3

 هن زح تاعفدلاب هرکص یتاک یربفکب ۵ یسحە ساغ یوطاا هد ۶ 1

 یدلوا یهبساش شاب اهد هعفد چ وا هد 83 ۲۳۸9 ۰ یسحهبساحم
 بواوایردارب لوس كدننافراع كحوک سیر ردشلنا لاح را هد ۳۹ 3

 ۰ یدمهدیا قوفت کوا هاب

 یشاب یجموط هد ۱۲۰ بوشش ندنعاحوا یجوط .(ایشاب ناعت )

 بولوا دعاقتم هد ۱۲6۹ ردشلدا اقا هلا قلناربم رم هعقولادعب بولوا

e 1ینادیا نفو هتنازام ییا: وت ددا ضو یوا توق ا  
 ۰ یدنا مقتسم «ق 3

 واک نایت هد۲۵۰ و نواه "هلایر بوشش ندههاسرت (كب ا ر

 ۰ یدلوا توف هدیناخ دوج ناطاسرصع رخاوا یدلوا
 نداق ردیذیف>ایمودخم كکب دوم . ( هدازیلبق ۰ كب یدلخ نام ) ۰
 یسحهعطاقم ماپسا هدنلاوش ۱۲۵۸ ردشلوا نداکحاوخ هد ۹ ضفتلاب 3

 ا هدنغاب سنوت «درادکسا یدلواتوف هدنزکس تكنبحر ۱۲۵۶ لزملادعب بولوا

 د۸ و ۱۲۵۶ بواوا ماسردوهجاوخ ردیلتویرخ (یدنفا نامت ) 9
 ۰ یدلواتوف هدعب ردشلوا یسالنم هبفوص هرک کیا |

 بواوا یودخ كندننا دوسم ابطا رس. (یدنفا بیج نات ) ٠
 ۰ روم 0

 بولوا یردم قازواضفتاب نددیلام: رینگ -( یهقآ #۱ ۰ ۲
 ندارلوقهدنشب یرکی كش رخالاعسر ۱۳۸۲ یدل وایتاک هلام هدشاعش ۹

 و و توف

 روطحو یسهحاوخ هسدا مولع ب ستم ردیلنوزیزط- ( یدنفا نامت )

 EET و نم مش یاسر یو هه رم تو سس زد یه یه ی ین ید شین ست را تی ی وقف

dD 7هر اا £  arاد شم تام  EBES raket.یا ( 



 ۳ 0۷۲ - جت
 1 اد هد ۷ ا هد رام نوا یرظات هعست

 ۳ ور یدا تلود مداخو روع ردشلوا توف هداروا هد ۱۲۰۸ یدالوا

 ۱ e بولواءداز اها دج دیس (كی نامت ) ردکب مهارنا ندیلاوم
 ٠ ىلع نكي (كب نان ) ردشلدما نفد هرادکسا تودیا تافو هدنشب نوا كتس
 . یداوا یولوم بولکح هتەباوق هلا اند كرت هد ۱۲۰۱ ردیمودخ كناشام
 هد ۱۲۰۸ یدخا لاصفنا هد ۱۲۰4 بولوا یضش یسناخنولوم هطلغ ءدمب
 . یداوا توف .دنسبتانوا كنبجخر ۱۲۱۳ تودیا هیکت یتسناخ یءدرادکسا
 قوا ون ۰ یوا نان وا ردراو ءدرادکسا » «رلیشا نکس هدرادکسا هدخوا

 و « یورخاو یودو
 ٤ :e بول وا یشابهط وا صاخ ضفتلاب هدنوناه نوردنآا (اعناهن)

 e ءردشملوا توف هدعب بولیدا لع

 ناربم ربم زدفودخخ كناشاب نیمادم (هداز لیلا دبع ۰ اشا نان )

 هدعب تولوا ییرصم نرو دم هد ۳1 و لصوم هدععو صراق هد ۲۰۰و

 ۰ ردشلوا توف

 2 هد ۱۲۱۱ تولوا نده ضاخ یابطا ( یدنفا معن نام )

 ندتابطرس هدن رغص ۸ بولوا یسالتم ربمزا هد ۲ یدلوا یهاشداب

 یون ردود هیزایس یدلواتوف هدنسهجسایذ ۱۲۲۰ ردشلسا لزغ
 3 ۰ رد ) یدنفا دوعسم یتطصم)

 وا یسادضک راعوطو ینیگاب رازا ددجیارس (ا نام )

 | ردنوفدن هدشوص شوک ردهاوا توقان زون ترف ۹

 4# و هد ۱۲۲۸ بولوا حرم ندنوباه نوردنآ ( یدنفا نام )
 E ۰ رذشملوا توف هدعن یدلوا یتاک راجهبح هلکل

 ف بولوا هداز اشاب شیورد یللوک هننا ( كب نامعت (

 یدتیک هتسآ اشا نیسح چا قرا ( اعا نامعن) هلقلناربمربه هد ۱ ۲

 و ا لو اا بو ینا یبپق هرکس
 دلیا تافو هدنناضمر ۱۲۳۲ قالطالادعب یدلوا رومأم هتماقا هدینعل هنسوا
 كنسهجخایذ هنس وآ یخد ( كد ) ییودخم ردنوفدم هد هعشج قلیرتآ
 ۳ IY بولوا روشمطس ردلنک | ( اغا نامت ( رالغلوا"توف هدنحوآ یک



ma ۱هب 6  

 یدا ردنوک هنسهظفاش یر وسم هلا لزع هدیحر هلدسح ینارایتخا

 هدر را ۱۱۹۸ شلدیا عف عفر یترازو هد ۱۱۹۰ بولوا یسلاو هب دنق هدعب

 یدا لکد كلام ههرادا نسح هدهسیا لتاردردشلواتوفن کیا ارزولامیش

 یدیشلوا ضراع معص ندکلریپ هنراقالوق یدمهلوا قفوم یخد هد راهکرعم
 ه ردك كيذا دج .ندللاوم يود

 ردیمودخ كنیدنفاهلادبع مالسالا جش ( هداز یجقمشپ یدنفانامعت )
 هد و یاب هکم هدمپ یسالنم رصم هدشحر ۱۸۷ بلح ۰ سردسم

 بولوا یسهاب یلوطانا ًاقاعتم هللا لاصفا هد ۱۹۸ بولوا ییضاق لوبناتسا
 نفدهنناپ یدادحا هدوق یرک | یدلوا توف هدنجوا ییرکی كنناضمر ۷

 ۱ ۰ ردندهیر یالع یدادبا

 لع یجناشن ینکی كناشاب میهاربا داماد ( هداز اشابلع ۰ كينان )
 یرایرهش رادباکر هدننابمش ۱۱۹۹ ضفتلاپ هد واه نوردنا ردیمودحم كناشاب

 + یدلیا لاحرا هد ۱۱۹۸ ردشا جورخ ًآدعاقتم هرکص ندقدلوا

 یسهداز هعرک كناشاب دجا یلهرسک ( ءداز ىلە رسک ۰ كينامت )

 یتاک رادملس هلکاناکحاوخ ضرفتلاب ندیلاع باب رد مودع كااغاد دیسو

 اد شو یتاک رادملس هی هدهلللق تدمو یلاع ردص "ییوتکم هد ۷ 3

 ۱۹٩ بولوا ین ا اد هد ۱۹۷ و یتاک ءاس هد ٧۹٨ لزعاابو یناک 3

 یشابشواچ ًاقاعتمو یتیما درا هد ۲۰۰ یدلدبا لزع هدنر ییرکی كنبحر

 بولوا یجهبساششاب هدنرب یرکی كناوالامیبر ۲۰۱ هلالزع هنسوا یدلوا
 یودم یدبا مظعتم . روبص یدلوا توف هدنیدب ییرکی كنبجر ۱ ۰ 3

 ندنرلخرات ۱۲:۱ بولوا ندناکحاوخو ندنسافلخ یوتکم ( كیدساد )
 هک ر دکب ردیح هداز اش نسح هداز لقمهور یداماد ردشلوا توف هرکص

 ۰ ردشلنالاحم را هدننابعش ۲۲۹ پولوا (كر نامعت ) یدیفح ندنسهع رکو

 یسالنم مورخ را هد ۲۰۱ ردندیداضحا هداخغعاید ( یدنفا ناصت 3

 ردشلوا یشاب ج هد ۱۲۰۳ بولوا یضاقو منم ( یدنفا نان ) یدیشملوا

 ۰ رایدلوا توف هدعب

 بوشییک هنیراشیا مازلاو تامطاقم ردیلکینالس ( كب نام جالا )
 عالق هد ۱۲۰۳ ردشلسا قالطا هددسردلردنوک دیهناقلارارب یدلوا رادلام

 ب



 و بس ۷ س

 نی کپ ۱ ۲٩۱و اد لود هدنل والا یذاج ۱۲۴

 ردشلزدنوک هنکلتفچ نان واس هدمورضرا هلبالزعدن د رد كاناپ مش ٤

 a ۰ ردشملوا توف هداروا

 اب لع هدازیکح مد هسورب ( یسپ وا ۰ یدننا نام )

 ۱ ۰ ردشلوا توف هد ۰ یدلوا جش هن هنسهکت

 ل هلا نارا بوربک ه نلف ترادص ییوتکم ( یدبنا سیا نامن )

 ةرکذت هدنلاوش ۱۱۵۸ بولوا ندناکحاوخ ةدوملادمب ردشفلوم هلتاتک
 ۱۷۲ یدشلوا لزع هد ۱۷۱ هدعب بولوا لوا رک دب هدنمرخ ۰۷ و ینا
 . یرفص ۶ بولوا یدبساحم شاب هدنلوالاممر ۷۲ یسحهبسام هیزح هد

 3 ۳۹ هدنرحالا یذابج ۷۰ یقیما رتفد هددلاوش ۷ 6 یدلدا لع هد رخاوا

  لزع هدنرخالایذاج ۱۷۷ ردشلا باتکلاسیر هدنلاوش هنسوا لوا ةرک ذن
 ۳ .: ۱۱۸۰ یملوا یتاک یریهکی هدنسهج|یذ ۷۹ یجناتن مبناسع بولو
 ۲ برام ههباود روما ردشلدانفد هنجراخ یسویق هنا ولوم یدلیا لاحترا
 . هدنطوطخ هعقرو ثلثو مسن رعاش بولوا هعاضبلا لیلق هددبهیخراخ روما

 E ۰ یدیا رغام

 ۰ دیو یودخ اغا دجا ديلا یجاح ندننابعا كيالي امام نان )
 ۲ ولیجوبق هلکلبنا روخاریم هرصندقدلوا روش ردسبر اشاب یفطصم

 ۰ رابحوق هدسبو ین روخاریم لاا هد ۲5۱ بونلوب هدنراتلک و ینلادک

  كناطلسهدسزو هلترازوهدنشب یمرکی كنه ایذ ۱۱۰۱ .یدلوا یسادخخل
  نیتوخ هدنلوالاعیر ۱9۵ و یت ها هدسبردشلوایسیلاو كنالس هلیجوزت
 اا هدنلوالا یذاج ۷٩و دارغلب هدنبحر ٩ و نيدو هدب رخالا عید ۵

 بول وایسلاو هنطا هرکص ندنلاحرا ینلطلس هد 15 یدلوا یسلاو كمئالس

 یسلا وهنطا هلتراژویاقنا هدنرفص ۷۱ ردشلدا عفر یرازو هدنرلمرات ۰

 . یاقاهدنوالایذاج ۷۳ ردشفل آ هنن یترازو هد ۲ هلک لک یناکش بواوا

 . مورضرا هدمب و ناو هدنرفص ۷۸ نوزیرط هدمپ و یسیلاو ادص هلرازو
  یرکسعرس ناتسجرک هددراحم یدلوا یسلاو ردلح هدنرخالا یذاج ۸۱و
 .  یودرا هد۸1بولوا یسیلاوهقر هلکلرکسعرس ماش هدنرخالایذاج ۸۰ یدلوا

 . یرکسعرس وص هرق هلکلبلاو لیا مور هدنرفص ۸۷ ردشلدا رومأم هنوباه



e 9اا سو ا هتسو لبا ۳ رکا ےک ی سیو 5 
 هد رح ب

 یسلاو هر دنق اتار هدناضر ۳۰ و هتسو كا E ۳۹ یدلوا ی ۱ 3

 « لقاع  لاع یدلوا توف نداج نوک ضد كنلوالا عید ۱۱۳۱ یدلوا 1
 بولوا غلاب «یللا نس یدا تلود کر ۰ فاو رک ةراذا ۰ و

 ردشلبا افتسا هرورضلاب هلکلتا جازت ود یداک لیریوک سان هدنترادص
 یامایمهرادو سردم ) یدنفا دج ( رد ) اشا دجا ۳ یرب ندنرامود

 . زدشلوآ توف هدنمرخ ۱۱۳۱ .دوآ بولوا 3
 هد۱۱۲ هو شلوا ناربمربم بولوا نداما ردقانشوب ( اشا ن 1

 هد ۱۱۳۳و هدنق هد ۱۱۳۱و دارثلب هدعب هنسو هد ۱۱۲٩ و همای هل رازو 3

 ۰ ىدا رود ردنعلوا ثوف هدفرب وا یزلوا یا ا ٩
 ردشلوا توف هد ۱۱۰۱۳ ردسودخم یدنفا دج ( یدنفا ناصت ) 3

 توف هد ۱۱5۶ بولوا سردم ( یدئفا نام ) یدا طاطخو یدنشق
 ۱ .ردنوفدم "هدرادکسا ردقلوا |
 دجا یه رک هدنس دعای ۱۱۵۹ بواوا سردم ( یدنفا نا ِ

 بولوا توف هد ۱۱۰۵ یباوا النمرادکسا هدعب ردشلوا یضاق هنسودرا اشا

 ۱ ۰ ردیدنفا مهدا دج یبودح یدلدیا نفد هنعاب سنوت ی

 -. ارام تولوا ینادخک ناو نالس مرق ردیلدرک - ( اب نامل)
 . ردشو یسهعلق قازا هلرازو هد ۱۱66 ردشلوا یبرلکب دهفک قلارارو

 یرکبعرسازدق هدشاضمر 1۵۰و فاح ی هل هد
 ٩۱6۲ یداردنوک هزقاسن بوتلا یرازو هد ۱۵۱ یدلوا یسلاو لوطاناو
 ردشلوا یرکسعرس هفک ًابقاعتمو یسیلاو هفک انا هلیساقاو قالطا هدنمرخ

otیدلوا ا تهحوا هدنلوالایذاجو یسلاو ىلوطانا هدر  

 ردش و یزوا هدنمرخ ۰ و دارغلب و هردم” هد ۵۵ و هساح لزعلا دعبو

 و ردش هت هد ٩۳ هلاحرت زکلاپ هد ٩۲ ردنو هلاحرت هدناوالایذاج او

 شعر هرکص بواوا یظفاحهبناح ءدنسهخایذو نیتوخ هدشوالایر 6
 لقا: سدم عج ردشلوا توف هداروا بولّوا یسلاو هموق هد IF و

 ۰ یدا فقاو هنااوحا ق رنو

 ۱ ن یک راو ا ۱ (هداز هنورخ۰ اغا نامعت ۳



 ۳ تفت نرو ردشمروس ناسخا ینفلیماب یکشک یروق

aدی 4 : هدیتسومو ردان ینأرقا هداشناو رعش یدلوا توف را  

 دنع كنيدنفا یطاش میش ردیلهنردا ( یدشایحم مطن ) ردراو یرمش
 ها ی ` زد اش یدلبا تافو هد ۱۳۹

 نوا و 73 ندنلق نوباغ ناوند ( یدنفا دجا یهظن جا )
 دلاسا نقد ھوق یرکا ردشأنا لاحت را هد ٩۱۸۲ یدلوا یراد هسک -

 5 ۰ ۰ رد ( یدنفا یمودرف ) یتودخ ۱

 | ناوید ءدوصم هیاهاب نایلس تولوا نشاتکر دژوبناتسا < ( یلح یف - ۰. ۰
 E . زدحاش یدلیا تاقو هد ۸٩۰ یداوا ۍتاک .

 ردهودخ كناشاب ني كحوک رادرتفد ( یدنفا نطضم عت ) 2

 8 3 یدلوایتاک رادحشس بولیروس خارج هلا كاهجاوخ ندن وباع نوردنآ
 E ۱ چرا بول ردا تدوع ندنوباع یودرا هدنحر ۱۱۲۷ یدلوا لوا رک د

 ۰ رد عاش یدلوا توف هدنرخالامسر ٩۱۳۰ قرهلوا جولقم هنس -
 . یدلواییطاق هسورب «التم .سردم ردیهاش (ظفاح ۰ یدنفاناع) . .

E: . یدنا لخادم ةتلود روماو یثت یدلوا توف لوم هد ET 

 3 ٠ ۲ بولوا یسالتم شفرم سردم ردلرتساتم ( یدنفا نان )

 EES ۰ یدلوا توف هدنحر

 نرخ كوب تناشاب قطصم لاق( ءداز یلبرپوک ۰ شاپ نامت )

 ME مورضرا هنس وا یدلوا نیشنهق ترازو ةمراب ةد هدنعرخ ۳

 ٠ بولوا یبیلاو ددنق هدلاوش ۱۱5 زوسا هدنناصش ۱۱۵ و یلوطانا هد
 1 هدنلاوش زوس رعا هدنل والایذاج ۱ هدنق هت هد ٨ یظفاخ زاغو

 کتیا ناخ غ رال و یدلوا ییلاو دارفلب هدن هدشایذ هتسو
 هد شد نوا كنبرخالا عمر ۱۱۲۳ یدلدنا جور ناطلس هشئاع یسعرک

 زوببغا اقتسالاب هدنسبکیآ ییرکیكنبرخالایذاج هنسوا ردشلوا مظعا ردص
 . هدنناشهنسوا بولوا یسلاو هب دو د ۱۲۳ و هماح هدنلاوشو یظفاحم

 و دانا آسا هد ۷ هئسون هدلاوش ۱۲۹ یدلوا یرکعرس غاط هرق



EE CA KEE 11  

 قرصتم اط روفکت .دنناضهر هو یر ندا دم یتا 4
AA 13توف ہدن سید یمرکی كنمرحم ۱۳۰۳ بولوا ینا, وبق تاوان  

 تورث یذ ردراو یودخرب هدنمان (كس فئار)ردنوفدم ہد ەرنایلس رد لوا

 ا ي |
 ٠ اارراو یدلوا یزمع تاموسرا بوش ندکرک ا ( تن تا

 1 یمپماع هبراظن فارفلت .دننفز (یدتفاقداص ) تونلوت کک
 هب وا قرهلوا توف هدنسبتلا یمرکی كنمر ۱۳۰۰ ءرکص هنسزوتط ردشاوا
 *یدنا یحاصقلخ نسح «سانشقیسوم «اذشا هد هباسح روما ردشملدا نفد

 هدنرخالایذاج ۱۲۷۹ .ردیلومناتسا ( یدنفاقطعم فیظن جالا )

 . . هدمب یثتفم فاقوا هدنسهدمقلایذ ۲۸۹ و یسان هکم هدعب یسالشم درک

 ۰ لیامور هرکصو ,یرکسعیضاق یلوطانا هد ۱۳۰۲و یسهاب یلوطاناو لوبناتسا
 « قت , اص < لماک « ملام "یدلوا توف هدننامش ۱۳۰۰ ردشلوا یاب

 ۰ یدنا هماقلاریصق «ح ورلافیفح

 داشاب رع رادرس بوشیت ندلق ردیلرتسانم (  اشا دج فظن )
 فرصتم ددوکسا قرەلوا ناریمربم هدداسو ردشلوا یتاک ناوید هدنلئاوا

 , . ردشلوا یخد یسها کب رلکب بولاق هدنرزریو بوکسا ہریفو نینس بولوا
eیذاج ۱۲۹۳ یدشلوا لوزعم تولوا قرصتم سدق هدهنس چافرب . 

 فاقوا هد ۱۲۹۹ یدلوا یسیلاو هوصوقترازو ٌهبنراب هدنسیکیایرکو كنلوالا
 یسلاوهسور هد ۱۲۹۷ بودا لاصفناءهرکص هام دنح بولوا یرظان نوباه

 الامر ۱۳۰۷ بولوا یسیلاو روس هد ۱۳۰۵ یسیلاو رمزا هد ۰۸

 لئام هنقوذ < ملح * یشنم « ردم ردشلوا توف هدماش هدنسیمرکی كانیرخ

 ۰ ردرلکب مظانو ناعنکو نافرع یرامودخم یدا
 قرمط یلاع باب بوشیس ندیرکسع كلس ردلهربثط (  كب فیت )

 تنلوالایذاج ۱۳۰۵ و شلوا یالاربم قرهنلوب ردق هوا هدنکلربدم

 ۱ ۰یدبا وخكئو نسم ردنا لاحرا هدنسیکیا ییرکپ |
 ام یک نف ل لبصحم ( یدننا دج فظن جالا)

 .مسر ۰ لو ندای دب رک نکیا ندیلاوم كرءزک هلام یدشا

 ۰ ردشلسا نفد هتنای كموحص یاح ردشلبا لاحرا هدنسيكيا كنرخالا

 تیز یی ی تک ج ےن اک ر



 ٩۳ دارا یسالنم دفوصو سردم ردیمودع كءاخ هدیج یم ەگ رگ
 یاب لوبناتسا هدنلاوغ ۷ یداوا ییضاق ماش هلسهباپ هکم هدنرفص "

 یاد یلوطاتا هدنسهم ایز هتسوا تولوا یسیصاق لوباتسا «دنلاوش ۷و
 لاحترا هد ۱۲۸۱ یدلوا یساضعا فرامم ساج هدنرخالا یذلج ۲۸۰و ا

 0 E ۱ :.. + ردشلسا نقد داش ردبح بود #
 1 ۲۹۹ سردم ردزوربس 4( هدازکبلنعاسا ۰ تادا ت ) ٠

 كلهنسوا بولوا یسالنم هس دالپ هدنمرح ۷۹ یسالنم رهشیکی .دناوش
 i ۰ ردشلطا لاح را هرکص هنس دنح یدلوا یبا هکم ءدنسهدقلایذ

 ۱ ۳ نوا نشرارومأم نواهفاتوا .. (یدنادع بیت )
 . لاصشاهدنرحالایذاج ۱۲۵۰ بولوا یسحهسباخمفاقوا هد ۱۲۵۲ یردم

 ۰ نیمرح تیاهن بوئلو هدنراترومأم هردطو یساضءافاقوا سلحم هدمب یدلیا
 ِ یدایا لاحرا هدننوا كنسهدعقلایذ ۱۲۸۱ الوزعم ردتلوا یریدم نیفرش

 ۰ ردن وفدم هدنډد راود ِ

 یرون قطصم ندرودص ( ءداز یهدصق ۰ .یدنفآ دجا فظن )

 هدنحر ۲۷۰ یسالنم هطلع هدنمرع ۲٣۲ و سرده ردمودحم كندنفا ۱

 3 ا یلوطاناو لوماتسا هدعبو هکم هدنسهدعقلایذ هنسواو یمالنم هنردا . #

 . « بیدا« مولعلرتشم یدلوا توف هدنزکس كنیجر ۱۲۸۶ ردشللا زارحا
 ` نون هدننابن هراو ( یدنفا ليج دومحم ) یودخ ىدا مصا ۰ فيقع

 ۰. .ردراویودم ردشلوا توف اقرت تیاهنو شملاق لولعم هجرلدنس بولوا
 .  ناخ دینادبع ناطاس بوشیتب ندنبتکم یجنوط (  اشاب فیظن )

  بولوا رومأم ه هناخشوط هلةليالاريم هدمب ردشلوا ندنسانرق كن راترضح

 - ردشلنا لاح را هد ۱۳۹: و شلوا اول هرکص

 هشنرلقاراد رفد ءرشاط بوشبس نددنلام ( یدنفا دم فن )
 نفد هنسهبکت یدنفا يځ یدلوا توف هدنرب نوا كنبحر ۱۲۹۵ ردشفلوم

 3 ۰ یدلدا
 3 شضفتلاپ ندهسلام ییوتکم ( هداز اغا نیکسک ۰ كب دجا فن )

 بوليرو كیناکحاوخ هد ۲۵۱ یدلوا داماد هاشم دم هو یز ییوطاا

 . یرظان هتسوب هدنرخالایذاچ ۷۳ نداروب یتاک هیلام هدنسهایذ ۹

۲ 
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 ندندارعش اردن وفدم هدهناسزی» کا دریک رد توف های 3

 هک ردنلرکیراید ردمودخم كندنفا یدج و باک( یدنفانایلس تفت" 7

 ۰ ردرعاش یدلیا لاح زا هد ۱۲۹6 بونلون انار

 * رضعرخاوا یدلوا سردم ءد۱۳۵۱ ردیمداخ . ( یددفادجم فظن 2
 .ردراو نود ردرهامعاش ردشلنالاحرا هدیناخ دما دع ناطاس ترضح

eT 1 3۰ ردیمودخم كناشاب نایلس قسا یفرصتم هفروا  

 نوباعناوید"یدمآهد۲44 بوشیت ندنزادص "ییوتکم ( كيفيت ۳ كف
 هدنرخالایذاج ۱۲۵۹۲ بولوا یسهفلخرس ثزادص هدعب یدلوا ندنسافلح ۱ 3

 هدنرفص6۸ و لوا نوا یوامد هدنزخالایذاج ۷ و یسیعهبساع فاقوا |
 یودیدلواتوفهدرفص۱ ۲۷۳ بول وایحاش رشت هدنرفص ۷و یتاکه یلخاد 1

 ۰ یدادنانفد هوبا بول اتوف هدنسهددقلانذ ۱۲۹۸ ( كوع نیسح )
 , ینطصم دوسم شاب . ( هداز یصش رلذاصخ ۰ یدنفا دجا فیت )

 1۷۵۱ سردم هد ۱۲۵۰ ردینکی كنیدنفا دمسا ندرودصو ییودخم ك دفا
 هدمب ین هکم هدر ۸ یتنالتعت ماش هدننامش ٩۷ سدق هدناوالا یا |

 ردعاش « ملام یدلیا لاحت را هذ ۱۲۷۰ یدلوا یسداب یوطاناو لوبناتسا

 یناملاصیشت .رکشلا ةن « باستخالاباصن « ارزولاةنفس ( یرافلات)

 هدیصق حرش هکر « یرلهجرت ق ونرش تاقبطو لا ملتتو یک اوک لاسر
 ۰ همانروس . زازاغارسآ ت

 كنيد فا لبلخ جاحا ندنیدم ردلرهشیکب ( هدد نسحا فظن ( 0 2

 دننطو ردشلبا تع نعەخ بولوا یولوم ردشللا دلوت هد ۱۲۲۹ ندنلص "
 یخی یسهناخولوم شاطکشب هد ۰ یدتا ته هناحولوم رب هدندوع 3

 هد وص مس وک دیا فیرظ ۰ عاش « ملاع یدلواتوف هد ۷ ردشلوا

 تا و نیدلار ذف نیسح ) یودخ هدنشاب زکسید ردشع اپ یربوکرب

 ردشلوا داماد هد یدنفا ناّمع Fa یسهناحولوم وق یی هدکدوبببولوا

 .راردندارعشو دولوم یافرع قردلوانیشنتسوب نالا
 هد ۱۲۷۸ بولوا ندنرلاولربم هناهاش رکاسع (اشاب دجا فی )

 ۱ ۰ یلدا نفد هویت یرک | یدلیا لاحترا
 كکبفراع ندرودص (  هداز اشاب دیج لیلخ ۰ كب ینطصم فن )
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EEE FEو وااو اسا ۱  

 یدلدا نفد هدنک وا ۱

 كل فتو هحوق ( كىدج فن )

 oe یسضاق كىتا هد ۳۳۰ و

 نو ۰ یدلوا توف دلوالب هدساخ زی زعلادع ناطاسرصع
 ۳ اب : ندن دنوباه نوردنا ( هداز یاتک ۰ یدنفادج| دسلا فظن )

 ین هللا كاهحاوخ هد ۲۳۸ یدلوا یکی یاس ناطلس بنز

 3 | هدعب ییهانوردنا دعاک هد ۲:۵ و یسحع هرک ذب هعلق كحوک ءد ۲۶۱ بولوا

 I ۲ هوم راد بودا تافو هد ۷ بولوا یمهقیلح يک ىق هلخاد

 ۹ سردم بول وا ندلئاعوب هدا زیاتک - یدنا دوج ) یدلدا نقد

 ردم ( یدنفازرزع یودحم ات وب یدلبا تاقو هدعب یدلوا یسالنم بونا

 3 ۰ یدلوا توفق هدعب بولوا یسالنم سدق هد ۷

 3 هد ۱۳2۸ بولوا یدوسم هناخا وفو سردم (یدنفانطصم فظن )

 3 یسهس ۳1 وش زص هد رایعشدص هل تافو هد ۱۲۰۷ یدلوا یمالتم اكا

 ۱ هرکع بودک ءرصم هد ۱۲۶۰ ردلوباتسا ( ف دجا فظن )
 ۰ . دیمتایعت) ردرهام عاش یدلوا توف هد» ۲۵۱ ردشلوا یالاربم هلا لوخد

 E ررر فف
 3 ۳۸ سردم ) ءداژ ا یطمع ج یدنفا دج تلف ]

 و ود e ماش هد ۱۲۰۹ یدلوا یسالنم راف رک هفت صاف

 E : ۰ یدلوا توف هدنحوا یمرکی كنیرخالاعسر ۱۲۹۰

  هرود رد یمورضرا ( هداز نوسلوط ۰ یدتقا مهارا فن )

 3 4 یدنفادجا فن ( ید وا یسالنع شعر هد ۰ بولوا ندنسیلاوم

 ٠ مطر دشقک ی لول «شسلبارطادتا تولوا ندنرلالنم هرود رد وقاص
 ۳ EFE توق هدرادئسوب یدا ل اطاق

 تداسس ةقرخ شین هدنواع نوردنا رد رهش ( یدنفادجم فظن )

 .یمادضک نوباه ژ هشزح هلملوا یوا هدنل والامسر ۱۲۹۵" یدلوا یسدمدح رس

 1 r یالا هدقرح یهدنزوقط یرکی كنرخالایذاج بول وا
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 ندناکحاوخ هرکصو ندهبتک ̀ )از یافص + یدنفادجآ فط ي

 رکیدندهئاع وب ردنوفدم هدرادکسا ردشانالاحم را هدا ۲۲ ۰هاصانمرود ۳

Jتولوا یداماد یدنفا نیدلا شعش هدارشواح ید ( یدنفا ها فظن  

 ۰ یدا ندن رحم ردنایا لاح را هد ۱۲۹ یدلوا ندناکجاوخ

 اا نم رتوناب ق ید ( یدننا قعصم تظن جانلا)
 بام هد ۱۳۲۳ بولو ضقم ندن و اځ نوردنآ ردم ودع كب ا 3

 هناوط هد ۲۲4 یدقح قربلوا یبحهج/زور د زاب ناطلس هدب یدلوا
 هدعب یرظا هاخ هرن هد ۲۲۸ و ییح نام یراوس هد ey یرظات 1

 هد ۱۲۳۷ یداوا یسادھک ناطلسو مآ نواه ؛رصو یتما رہشو هناسرت : ۱
 هددمزا هد ۱۳4۰ بواوا یرظات هتسارکدمزا لزعلادعب یدو ی قیمارب# |

 ۰ رد یاش ۰ بتاک یدا هدنشاب شما یداوا توف

 ۲۶۰و هطاغ هد۲۳۲ و سرد م ( هدازفاثک ۰ یدنفادجا فظن )

 ۰ یدلواتوف هدعب یدلوا یا هکم هد۱۲4۲ بولوا یسالنم ماش هدنمرع "

 ۱۲۰ ضیفتاب ندشلاا رادمتس ردنوردآ (یدننا فظن ) 3

 جارخا هدنطساوا یرخ!!مسر ۱۲26 یدلوا یثاب یجموهق هدنتسهعس فو 4
 ۰ ردشلوا توف هدعب یدنلوا "

 داماد دییدننادیمس یجاح ضیفتاب ندیلام . ( یدنفا مها رات 7 ۰ ِ
 بودالاحت را مدت كناوالاممبر EY نکی یرادهسکر ادرتفد یدلوا

 . ردشلدا نفد هدجا هحءرق

 كندنفالیعایسا یلماک ندلاحر ( هداز یماک ۰ یدنفا يطصم بت 1 1

 جارحالادعب یداوا سا الک بودا ضش هد واه نوردنا ردیمودخم

 یدلوا یتیما را هدعب کو یسیجهبساحم مامسا هد ۲۲۲ بواوا نبناکجاوخ"
 بواوایمالزت هدعب یدتک ارومأم هرصه رکو هبلح هد ۵ هلبصاتهرود

rvیساحهبسام نیهرح هد ۱۳4۰ قالطالادعب بولیردنوک هتماقا هدنیحر  

 یسادفتکوبق رصم هدنناضمر ۲۵۹ یداردنوک هرصم ارومأم هد ۲:۷ بولوا
 راد ( كد فا ) ییودخ یدلوا توف هدنشلوالایذاج ۱۲۵۲ یدلوا "

 یدنفا يح یداوا توف هد ۱۲۵۰ لوا ندنسودنک نکیا جرش ندنواه

 ۰ رد(كيدیف» ) ییودخرکید یدلدبانفد هنسهکت



 دنا يه

 قوم « هد ۱۷ ی ندناکحاوح ضشتلاب نداق یدنلو ملات دوت لاحر

 1 اع یٰلوطاا هد ۸۲۳و یتاک اد رکص ییکلکب هدب و یحاف

 . هدنزوقط كنسهدءقلایذ ۱۱۸۹ و نسا رتفد هد ۸۷و یجهبساحم شاب هد ۵

 . .تكنسهعایذ ی یعفرق هلغلوا دوحولا لع یدلوا نیما ترادم

 شزیمآ سح یدادنا نفد هنعماجاشاب دو یدلوا توف ینوک یبجوا یعرکی

 رد (یدنفا دج دعسا) ندلاحر یودخ یدا تاذربقداص یحاصتفلا و

 هد ۱۱۸۶ رد بود كندنفا ققر ةتلادبع ( یدنفا دم فظن )

 م لئاوا تولوا یش یھاکرد یادهترضح هنر یردم

 ۱ ۰ یدابا لاحترا هدئوا

 ندناکحاوخ هلنلوا یسادضکوبق اما یدبع (  یدنفا نطصم فظن )
 ۰ ردنوفدم هددجا|هحهرق توق هدیربت وا كن رقص ۱۱۹۹ یدلوا

 هفیلخ شابو ندناکجاوخ بوش ندنلق ییوتکم ( یدنفافیظن )
 « ردنوفدعهدوقیرک | یدلواتوف هدنسکیا یمرکی كننادءر ۱۳۲۰۲ یدلوا

 بوریک هل رد مودخ كناغا ملس یجاح (یدنفا دجا فظن )

 صاصتخا بک هلواناخ دیا ادبع ناطلس هلکلیا جوزت یماخ راوبشرد

 تلود لاحر یرداربو ردو یسود_نک هدنرلن واه سولح یدلبا تیدوخو

 ًاقاعتمو یسماربش هد ٩۸۹ و یتاک فرص» هلک لناکحاوخ و رلیدرک هنسهرص

 دنا رض هد ۱٩۹۲ یشاشواح هد ۱٩۱ و لوا هما ژور هد ۰ و یتیمابطم

 هدنبخر ۱۹۰ و قوت هد ۱۹6 و یشابشواح امنا هدنناسش ۱٩۳ و ینیما
 . مدنلوالامسر ۱۹۷ یدلیا لاصفنا هدنناضمر ۱۹5 بولوا یشابشواح لات

 ۱۹۹ و لوا قش رادرتفد هدنلالایذاجو ینسا رتفد هداوشو یجهبساحم شاب

 لّوع هند كنس:دشایذ "بولوا لاع ردص یادخک هدندرد كاحر
 كن رفص ۳۲۰۹ و یتسا هیاسر هدنلا وش یقوت هدنلوالا عر ۲ ۰ « یدلدنا

  هدنسهدعقایذو نما رتفد هد ۲۰۳ و لوا قش رادرتفد اما هدنسیکیا نوا

 ندنونامیودرا هدنسیدیمرکی كدناضمر ۱۲۰۳ یدلوا لاعردصیادضک انا
  ردن وفدم هدنساب ی رد هدرادکسا یدلدا د اما هدنا وصو بول وآبلح هل ردارب

 3 . قبکنثا كناشا دیج لبلخ ىدا رهام ريغ هتلود ناکدنن ۰ لبقم * یشنم

 . یدیرا قفوم هربخ رثارب هدنلابقا یدلاق یسەعرک کیا یدلوا

00 
57۳ 
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 .- 1 حسب 8

 4 ید یرانوبام
 لوح دلاب هی کن ر مبا هد ٣١ ردشملا دلو هد ۲ ( كب و 3

 ۸9 یسیحهساحم هصاخ هدب رخ الاعب ر ۱۲۸۰ یدلوا یناک هیماظن هد ¥ 3

 يسح هبساحم هصاخ رارکت هدنمرحم ۸و یماضعا یروشراد هدنرخالامسر 3

 الامت راپ هدب رفص ٤٩و یسح بساع رح " هدنمرحم ٩۲ و یبیج بسا هناخش وط :

 هدننابمشو یساضعا تلود یاروش هدنلوالا یذاج ٩هو یراشتس هر

 كناشاپ مان یدلیالاحرا هدنرل را ۱۲۹5 بواوا یراشتسم رحم را کت

  ردکع قیفوت ندنرارومًا:هبحراخ یودح ردیدامادا ۱

 ۰ ردرهام اش یدلوا توف هد ۰ ۲۰ ردلناربا ( یریظن ) ۱

 هدنمرع ۱۱۰۰ یدلوایضافوسردم هدهلاحرت ( یدنفا دمج فیظن )

a 1 ۱۰ ردناود بحاص عاش یدلیا  

 هد۱۱۱۵ ردلهسور (  هداز نمم یجاح < يلجهلادبع دیس فظن )
 ۱ ۰ رد عاش یدلوا ت وغ ۰

 ردیلعواكئیشاب قالوصرب یا ینطصم هحوق (یدنفایطصم فظن )

 هناربا هللدنفا دشار خ روم ىدا باشا هرایدنفا حوت م هرکصو دج یرابنآ 2

 هلک لناکحاوخ هلا ںاجصتسا یدنفا ینطصم یداماد یت واط هدعب کک
 رومأم هنتیعم یربفس نارا هدنرخالاعسر ۱۱۵۹ یدتا یهو وبناتسا
 ةدوملا دعب یدلوا یریفس ناراو یسحهرک دن هیلام هدنمرخ ٩ یدل وا

 ٤ ییما رهش هدنب یراوس ادق هد ١ یبیجهیساحم یلوطانا ۱۹۰

 ردشلبا لاحترا هدندرد نوا كنرخالا میر ۱۱۹۸ یدلردنوک هیهئردا
 و یدیایحاصاشناو رعشو تفرس و لع ردنوفدم هداشاب ینطصم هحوق 3

 .ردشلدبا نفد هاب هلبا لاحترا هد ۱۱۷۹ نکیآ نک (یدنفا نیمادحم)
 ضم لرد ل ولاتسا و هلا مه ربا فیت )

0 ۳۹ 

 رصع كد رات رضح ناخ داد ءناليالس ردیلهسورپ )یف ر ۷ ۰

 : س ا هدنامعش AR یساضعإ ید روشراد هدنرخالا یذاج ۸۷و

 ج وا هرکصندق دل وا بت کهدنا دنب هنس ز وقط یدلبالد دلو من

 هل الزع هدننوا كنمرم ۰ یدل وآ یادم ترادص هدنسنکیآ كال والامسر ۱ 7



 ۰ رد(یدنفا اعیقر نجرلادبع)یمودحم ردرا و یرعشناویدو ۱ 0 ۱

 1 : س 39 ا ا

 وا رسم كنیرترضح i ردیلغوا نیدلالو ظعاو ( یاظن )

 رپ ۰ یدلوا توف .هدنکلجنک ردندنسارمش
 ْ نداد كنار ضح نا نالسم دا اج اط یمن

 ی رالزغكانارعش * یرصاعم ردندارمش یدلبالاحرا هد ٩٩٩ بولوا یهایسرب

 .ردشلنا مدقت همدناکولم ترضح یارک اخ بویلیوس هریظف رب ها

 دج هد ۱ tor ردیعش یتسکت ناظلس هاش هدب وا ( یدتفا یماظن ) ۱

 ا .یدلوا توف

 ا ا اش یداواتوف هد ۱۰۹5 رد دادنب  (یدننفایمظن)
 "یدلیالاحت را هد ۱۰۸۰ بولوایضاق «,سردم (  یدنفا نانع یمظن )

 ۱ ۰ ردعاش

 هداشا لاز هلکرت نکیآ ندناضق ردلوماتسا ( یدنفا دج ین )
 3 رد عاش ناوید بحاص یدتسآ تافو "هد ۱۰۹۰ ردشلوا نک اس هدهرګ رب

 ۱ باتکلا سیر هد ۱۰۹۸و یمکلکب نوشت ندلق ( یدنفا یظن ) ۰

 3 ِ قرملوا ییما رتفد هد ۱۱۰۷ هدعب یدلیا لاصفا هدنمرم ۱۱۰۰ یدلوا

 e . یالیا لاحترا هرکص

 ٠ . متسر نب ناضمر رجات ردیلاشاب و ( یدنفا د یمظن )

 3 دهان هد ۱۰۰۰ یدلوا یولخ لیصحلاب یدلیا دلوت هد ۱۰۳۲ ندننلص

 ۴ یداوا یظعاو یساح ناطلس هدلاو هد ۱۱۱5 بولوا یفش یسکت انا دج
 ا ردنوفدم هدهصوصع هب ر یدلیاتافو هدندرد یمرکی كنلاوش ۰

 7 ر نیم یحاشم ییولخ یدبا دهاز < داع ؛یعاش هناکی هدربیش

 ۲ یمن هکرت كلوا راقد فیرش "یوشم یسهقررطلا رابمم موظنم ۰ یناوخال+

 9 ۳ بولوا یش یس هنا ولوم رضم ( هدد نسح یمظن )

 : ۰ ردشنمو عاش یدلوا توف هد ۵

 ۱ .بولوا مود یدننا ىلع دلا یدادغب ( یدنفا یضتح یمظن )

 - ردرهام یعاش یدلواتوف هد ۹ واک هد هاعسرد هدعب ردشعوط هداروا

  ردتوب فاسو جرات چرت دمانرویت پس لیذ افلح ۰ نشلک
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 همور هدلوا دزاب ناطلس رصع ردنددادخب تاداس ا

 یدلوا رظاب هیاداس قرهنلوا ان کو یسواز قحءا وا هددس ورب پولک

 رظا ( دج دس ) ییودخع هدشافو یدتسا فتو دن دالوا یتیلوت هوازو

 راشم حن یدلیا لاحرا هدسناخ دج مفلا و ناطلس رضع تولوا تاداس

 كاذو یدامرتش یدلیا دقت كرهبلشیا طاسبرن شقنم هنرلترضح هيلا

 " هنردب هدنرصع ینا ناخ دیزناب ناطاس (یدنفا نداعلانز دیس ) یودخع

 كنا یدلیا لاحرا هد ٩۰۰ یدلوا داماد ماشا قعاو تاداس رظان ًافلخ

 یدننانجرلادبعهداز د ؤمو یسیضاق بلحو سردم ( یدنفا ىلع ) ییودخ

 ۰ یدلیا لاحرا هد ٩:۱ یدلؤا یداماد

 رخاوا بولوا نده نیمزالم (  هداز زاز ۰ یلح نح یطن)

 ۱ ۰ ردعاش یسایا لاحرا لوا نام ناو و

 یدلیا تافو هد ۱۱۶۰ بولوا یولوم ردلهنسو ( هدد ىلع قطن ) ۰

 . رد عاش ۳

 نیدلاباهش دیس یرد رددادغب (  یدنفا میسناپا دجا يا ما 1۳ 3

 ندندالوا ج عا هّلادببعدیس ندنسدلالسامنعهّلایضر لع ننیسح ترضح

 ندیاردنزام راقفلاوذ مساق جش یدیرم كردیح سی مش یناورش ا 3

 یرواسبواک هداعسرد ۳۳ سصع E ردشإلا تقرط لب ۱

 ردشانالاحم را کا هدنمرع ٩۷۵ یدلوا رش مددکت هدنحراخ 2 3

 وداق قیجآ *وازوک الا «نطبلاریک ؛لیوت نوزوا ردشادبا نفد هدنسهکتو
 مش ) یودحم ردجوا شّقلا ینس یداتاذرب ندمارک نظم «ولزوب یبرکد ِ

 ا زا 3 ۲ ۳9 ۳ ی (یدش تا سیا ا

 .ردراو یناوید 9
 هت رد رد و دم نیدلالاج مش هدوق یرکا ) یدنفا ندلا ماظن 1 0 :

 ۰ یدلوا توف هدننوا كنسهدعقلایذ ۱۱۹۹ بولوا فلح
a۱۲۳۸بواوا شرب نده دەس ردیلیروسم ( یدنفا دج نیدلاماظن  

 هداشزنم یکسا هدرادک ا یدلوا توف هدنح یرکی كثرخالا یذاج
 ۰ ردد وفدم 1 3

3 



 ۰ ردراو داوا تایحرت ردق تردنوا كىاشاب

 9 تنلوالایذاج ۱۳۰ ۸ ردشللوا "تماقا روما هعقد چور هدنلئا وا بولیدا

 E نقد ی افیدلیا لار را نکیا زوایحم یشاب ناسقط هدنن وا 3

 واشم جت یدماعضاوتم .قوطت « رسقه ۰ ندع لماک < لضاف < مع ر ردشلتیآ

 9 وقص ا e دوس دج ( ىمەداز هعرک كنىدنفا هللآ

 . یدلوتوف هدخءهدنحوایمرکی كنسهدعقلایذ ۱۲:۰ بولوا خش یهاکرد

 . هرخ الایذاج ۱۲۸4 بواوا جش (یدنفا یرکش محرلادبع) ییودخم هثیرب
 روک دم ( یدتفا د وعه ( ییودح هدعب ردشلنا لاح را هدندرد یکی كت

 13 ۱ مدیا ( یدنقا دعس ) یردارب بودا تافو هد ۱۲۹۸ بولوا ر مش ۳

 E ۰ ردشفلوب ر

 o ینەحاوخ هدا راځ ردن راصلتژوک ( یدنفا ح وصن جا ابا ۱]

 ۱ ۰ ید وا توف هدندردنوا تنمرح FE ردشل وا سردم

 i كچ نی هدا همظعر ردم ودع كناشاب نیدلادعس ( هداز .یظع , اشا وصن
 9 114 ۴ یسلاو راد تراز و هس راپ هد ۸ ید وا دام اد هناشاب

 . هدنس هدمقلایذ ۱۲۰۲ یدلوا یفرصتم هکن هد ۲۰۰ و لیا څا هدنااوش

  یظفاحم هماح اهالاب یرازو هد ۱۲۱۲ یدلردنوک هوکناتسا هلعفر

 3 e ۲۱۳ بوناوب هلکب دارم هدرصمقلاراوا یدلوا یفرصتم لیا ع

 3 . ٌرسنارف قرماوا نیشلا ورصع هدنلوالا سر ۱۲۱ یدلوا میترا

 : و دنوک نواه همانفطات هلا اک فس ر هتاسس راهظا هدد راح هلرل

 . یدلوا دعاقم بولکح هاج لزعلادعب یدلوا یسیلاو بلح هد ۲۱۵ هدعب
 | « هلبح * هیقذال « سلبارط ۰ صج . ماش ردشلوا توف اتوعطم هد ۹

 ۳1 تافو رلکب ( دناق ) و ( نیدلادعس ) ندنرامودخ شعا راو یناریخ هداچ

 ۱ ۳ لع ) یسلوکو یداماد ردنایحرپ (۱شاب دیژم دجا ) یودخم رلیدلیا
 هوم رداشاب فرش كح وک یلرضم هدر داماد ر بولوا یدشح ترد ند

 ا و سرذم فول هتدانردردقاقف ( یدنفا حوصن )

 » عقر یسهیر ةر ردق هنس هما هکم هد ۱۲۹۲ و شمردش هبلط ییحرب

 ۱ یرکیدو ) یدنفا مهاراجا ) یسالنمهنددمقپاسیودشءاوسبواوایودخم

 9 ید FSG نادلضافا یلعم تياقعإء کلم یدادعابټکم
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 یدل | تافو هدا ۰ Cn یوصن) ندنیسردم سوق یدشلوا 2

 واف

 یسشاب یحاتسب هنردا بوش ندنعاحوا ب (افاح وصن)

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا دعاقت ۱۰۹۳ هلغلوا لداع یدلوا

 بوشیت ندکلهتخوس هدنراصطزوک نیدآ  (یلغواناغع-اشاب حوصت )
 هناخ وراص هلیسهاب یسیکب رلکب نامارق هد۱۱۱۰ بوبلاق ینغلاغا یدچگندربم

 ۱۲۰ بواوافوصومهتدش لاک ردشلوالصحم ندهد ۱۱۱۵ یدلوا لصع ۱ ۱ 1
 شبح هاا لیلخ یدادضک یدلوا ج او یسیلاو ماش هدنرخالا یذاچج
 راس هلا ناسحا یانکب رلکب سدق نکیآ هدنشاب شب نوا هکب لع لغواو

 هدنابمرد یتساجر اطعایخدیماش سلبارطو ادیص یدلبالصحم ینعابتآ هولا
 شل ردن وک اشاب فس و 1 ر وما هئي دات هدهوصیدوع ندعخب واشالک | ید ۳ زا ۱ ِ

 یدلدلا هناما هدنیجر ۱۱۲۷ ردشلتوطهلنع راچ هحاخارب یتآ بوحاق ههفنو |
 هسردمو عماج هدراصلزوک یدالئام هربقوت دالضفو روشنادو عیب تیا ۱ 3

 تومو تیانع ردشلوا توف ال وتقم ید تم *اب ىلع ) لعوا هنسوب ىت |

 تمدخ راهظا هدلاح کیدروک یراح ردق هنعابتاو دالوا ییهءنس تنطاس و

 .ردتمروقود ندا یسانا 3

 ناریط نامش ۾ 3 ردل کا ) یدشا دج ی وص جالا)

 بود تباثا نددنفا ىلع شاب هرق رد مودم كتاذ مان یحوصن ندندافحا |
 اھا نسح داماد یدنلوا فصو هد ا رپ یسودنکو یدلوا یولخ

 ما بوبا هد ۷ یدای ده وازرب هدراحماغوط هدرادکسا و ۱

 یەک یحندنوا ‹ كشاضمر ۰ یدشتا تدوع ةن بوئلواوفع 9 هدنلاوش ۷ یدلردنوک دب ینومطسق هدنرخالا عمر ۱۱۲۹ ىدا یظعاو

  ءالع ىلع ) یود ردراو ییاهلا تولوا ندهنظمو ندالضف یدلیا لاحترا َ

 یودح را كيوب ردشلوا توف هدع بواوا 3 هنر ( یدنفا نندلا

 3 ) یدنفا ندلا نوت ( یودع هدشافو بولوا 3 ( یدنفا هللا لضف )

 ردشلوا ( یدنفا ندلایم ( نانل و لب شن تسوب موللا هدشافو یدلوا

 راهدازیجوصنندنوب هکردندنفا تفع ميهاربا یسهداز هعرک كنیدنفا هّلالضف أ
 ( یدنفا دج ندلا رخف ۱ ییودج کید ردشلیا بعشل هبعش رب ندالع ود 1

 مچ تب د ع و

۳۳3۳3 
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  حوصت) یودخ ردروهشم یتضایر یدلوا توف هد ۱۰۰ ىدا ندنابعمشو
 1 ۰ دهاخ یدایا لاحرا 2 ۰۹۸ بولوا ۶ 23 ًافلخ هست ( یدنفا ح وصن « هداژ : ۱

 ج توف هد ۷ ۷ 1 ( یدنفا ىلع ندلا ءالع ) عود یدا داعو

 < رعنا لاو ۰

 ۳ ۱ رب راونکس هد ۰ ٩: تواوا ی یکی هلم یلدا ماد دیس 1 9
 «ردروبعو عيش یدلوآ دبش هدنس هن راع هحفوب ون مد ۱۰۰۸ تولوا 1

 . یذاج ۱۰۲۰ یداریو ترازو هلکآرکسعرس قرش بولوا یسیلاو رکب راید

 ًایدأت هد ۰۳ (كبلع) ندنرامودنع ردشهریدتنا لاسرا هرادکسا یراباک

 2 (نایلس) لغوا ( كب لضم ) ندندافحا ردکب رع یرکید یذلوا توف "

 مرات "

 ۰ یدلوا توف اسدأت هد ۱۰۳۱ یدلدنا تصن رارکت لزعلادع) ۱

 E هدهسورب E ار یدال و زبن یدلوا

 توف نکیا جش هد ۷ ( یدنفا رتک لع) ندنسهژالس و دف یدلوا

 هدا ۱۷۳ ردسهفلخ ی مع هک یدلوا ر 23 (یدنفاللخ) یودع هنر یدلوا

 ا کب روطش هد ٩ تولوا ندایمآ (یلد < اتکا و حوصن )

 . بولوا ندتیعر دالوا لصانع ردیلهمارداپ هنیلمک . ( اش حوصن )
 یداوا شواچ شابو هقرفتم بونلو هدنتمدخ اغا دج یجەطلاب بحاصم

 دامادهفرشریمو یدلوا روخاریمو یمادخک رابجوبقو ةدوو هدننوف كنساغا

 ۱ 5 نیکی راکب جد ۱۰۱۲و یکی رلکی ساوس هد۱۰۱۱ بولوا

 هشناعیسهع 2 لوا ناخ دا ناطلس هددححم | یذ بولوا مظعاردص هد نرخ الا

 دىق وا یدلداهناما هدنح وایمرکی كنناضمر ۱۰۲۳یدلدا دقع ناطلس
 هدشرادص یدا ر ورشم هلا فتعو بوضع هدهسیآ لضاف < مع > .لقاع ردن وفدم

 نفد دیاشاب ردیح هلو هد ۲ (كب ناعن یجاح ) یردارو هد ۲

 3 Er ۳۰ ویا نا دارفس ل ضیا ردیرهگی  (ا س

 یسادنک لوق هدنرود عیار ناخ دمع ناطاس ردپ رک "انا حوصت)



 ووو

 نرع ردا لاحرا هدسناخ دیا دع ن دا 1 ا مد هدن اسب

 ۰ یدبآ یاش اشا هد یسراقو

 ۰ حوصن) یدلیاانب ییدجمنمرکد ردندشیج لا عن (یراص ۰ حوصن)

 ۰ ردشلدانفد هناروا هدننافو بولوایعدق"یناب كنعماحرکب یعاح (یغابروق
 بولوا ندیناخ دج ناطاس مفلاوا ترضح یاحا . (كب حوصا )

 یا د زاب ناطلس هد ۸۹: یدلوا یسلاو هردوقشا ةدعبو هنسو هد ۸٩

 ۰ رد( ك ورسخ) یزاغیودخم ردبلوا توفهدعب ردشلوا داماد هر لتر صح

 ج هدازبش بولوا ندارما هدیحافترضحرصع (كيدک ۰ حوصت )
 ۰ یدادا انفا بولوا ریسا هباشا سايا هلغفلوب هدنتمدخ

 هد ٩۲ بولوا جش هنر نیدلاص ردیاهسوط (یدنفا حوصن)

 ۰ یدا طاطخ «عاش . ظفاح «لاع یدلیا لاحترآ
 لاح را هد ۰ یدنا زاطع ردنلهب رد ( هداز راطع ۰ یلح ح وصن (

 ۰ یدیا اش تط ردشلنا

 هدنسیتلا نوا كنناضمر ٩۷۱ بولوا ندارما (ادک . عوصن )
 :ردقلوا توف

 هلن دابعو اع هنن زونوا بولوا سردم ردیلهرقنا (یدنفا حوصن )
 .ردنوفدم هدیوا یدلوا توف هد ٩۷۲ یدلوا ۳

 ٹا ناخ دج اطلس « سردم ردبراصعتا .: (یدنفا یون حوصن)
 توفهدنزکس كنسهرخالایذاج ۱۰۰۳ یدل وام نکیاهداسینتم هنیرانرضخ , |

 ییدالوا كنافوتم هلغلوا نارود هاشنهش یتصنیو هرکص نوک ییا یدلوا

 هدینکش ماوه یدا یشام «عاش «ملاع رایدرو فیطلت هلا هبلع .تاش رشت

 (نیدلاءهایض «نیدلادعس) یراهودخ یدلیا هجرت یتداهسیاییک بولوا یناقیعت
 بولوا دعاقتم ندهسردم ( یدنفا ییاطع هللاءاطع ( یودح رکید ردرایدنفا

 ن (هددشنادلع) نددالوا زډ عاش ناود بحاص ردشلواتوف هدا و ۳۷

 ۰ ردیخش یولوم هللادبع

 لبقم ۰ مد هدا" ناخ داص ناطلس رضع ( هحوح ۰ اقا ح وصن )

 یراشادنرق یداوا لوزعمو دورطم هد ۱۰۰۳ یدا لخادم ههیسایس روماو
 ۱۰۰۳ هفروا هد ۱۰۰۲ بولوا ریپش هد 4 یشادرف ح وصن » ردشلوا اشا

 3 ر

 T Sی  o RF O TEH OPPاد ته تو نیر خو ی  

 نسب ها تا قو ۳
a۱  



 ردرماش ءددنال# ةتسلا ىا مس رش یتا نعضمب ا دراو ا

 E نکیا م یوا ندنرامودخ كناشاب دعسا لشایا (  كب دج ترصت )

 3 ۰ ردیعاشرب شلوا توف هد ۱۷۱

 ۱ تان دک (اغا.ترصت)
 و هلا لیصحت هدایورواو .دهبرحبتکمو نموا غارج هواه نوردنا

 . ۰ شوا شتفم هنتهجشی قرملوا یالاریم بونلوب هدنسه راع عرقو شقشچ
 ۶ هنس چافرب هلی رومأم نیرحاهم ناکسا 2 وام دنا ر را ۷۷ نداروو

 ِ : هد۸۲یقردلوا اولریم هرکص ندنوو شلوا رومأم و هیلف هرکص ندقدنلوب
  هدنسهدهقلایذ ۸۸ بولوا قیرف هدعب ردشلوا رومأم هتفلاضعا یروش راد
 ۱۳ اال ترازو هدنتسنتلا كنم ۸٩ بولوا یسر یروفراد
  هدنلاوش ۰ شذدا لزع هدنسهدعل اید بولوا یسلاو هرقنا «دلوالا عسر

 ۰ بولوا یسیلاو نوزیرط هدنسهدعقلایذ بولوا ینواعم یسرادا نیرجاهم
 2 ۳٩بولوایسلاوهنطا هدنسهدعقلایذ هنسوا هلا لزع هدن-هرخالایذاج ۲

 ۴ ۳ مدمتلایذ .بولوا یاداموق هعورتم هدنیجرو لع هدنرخالا یذاج
 ۱ یذاج هنسوا ةدوملادعپ بولوایادناموق موم هدنلئاوا + ٤و شلک هتداعسرد
 ۱ مرکارواپ ءرکصو شلدالزع هدنبهعایذو صلوا یسیلاوكينالس هدنلوالا
  هدافلاقوف هتلودناربا ءدنراخشرا ۳۰۵ شفلو رلدنس لبخرب هدارو قرملوا
 3 : بولوا رومأم هنیسیتش ودرا يها هدعر و یجندرد نداروو شلوا ریق_س

 . ا بحاص 6۴ لا را هوا دن هدنسیدب كن رخ الایذاج ۶

 .  «لئامولبم ردشلدیانفد هنیراوج یسهبرت كنبرلترضح هیلعهنادجر مظعامأما
 1 اولربم یرلمودع ردا مسرت ها رح ادتا یدیا د دح ی .قداص

 13 ۱ 4 ۰ رد )ك رفظم ) ماقمعاقو ( (اشاب رصان)

 9 ندتناتک نوباه ةنزخ ردلوماتسا ) یدنفا ىنطصم تفصن (

 توف اسدأت هدنرحالایذاج ۱۲۲۳ یدلوا یحناتفخ هعبار ناخیطصم ناطلس

 ۱ ۰ ردیعاش یدلوا

 دنا یدلیا دلو هد ۱۲۰۷ هدنداسرد ( یدنفا اضر دجا تفصن )



ee 
 شعرم < سرذم ردیلهسورت ی هدازربک |نیع ۰ . یدنادجا تأشن ۳ :

 یسنم ییا هدعب تولوا یسالنم دادشب هدم ر و ی ون هدنم رخ ۲۷۷ 1

 ٤ یداوا . 9 ۱

 ۱۲۷۳ بواوا ندیهاشداب یان رق هلا لوح د هن اه نام ( ك,تأشن ۳ 1

 یوسسوق نمز “هلق هد ۶ ردشلدنا لزع هد ۲۷ و شلوا رتبه ۵ 3

 هدرادکسا یدلوا توف هددرد كنلاوش ۲ و بولوا ین ر ۱ 1

 ۰ ردیوفدم 3
 روز یسجوتکم كناشاب ینطصم لهردوقشا (  یتنفا تا

 ۰ ردندارمش یدیشلوا یتاک ناود هبلاراشم ردلغوا كندنفا

 9 یهاک رد ناطلس هدلاو ردولخ ) یدنفادج جالا شات 7 ۱

 . ردنوفدم هددجا هحهرق یدلواتوف هدنشب نوا كننامش ۱۲۹۲ بولوا "

 ندنمطوا هجنزت ردسدافحا تاغا لع لر ا ٩
 هدمبو هدنت رومأم هقبتلوب ریمزادجرهنسوهدنناراذکتلصم ةنتاو نیلرب ضقلاپ

 ندنعامد تلع ردشْفل وب هدنکلریذم ءزناد یبهحوآ تباهنو هدرا تا :

 كشدح بودا تافو هدنسکیآ كنسهدعقلایذ ۱۳۰٩ و شلدا دعاش 1

 ۰ یدا انشآ هناسل.قولخ«زواجتم ید ینس یداذانفد هنشارازم یسردم
 ۳ زوتوا هدنلق تاضرشت هدنلاع باب (یدنفاذ تأتن)

 كنبرخالامسر ۱۳۰۷ هرکس هنسنوا یدلواینوامم تافرشت تیاهن هلتمدخ
 ۰ یدیشمک یش ینس یدلوا توف هدنسیمرکی 3

 .ردعاش یدلوا توف هد ۱۰۹۰ ردللومناتسا ( ىلج مبهاربا طیشن ) :

 ربضیدلوا توفهد+۷ بولواسردمردیلرتسانم (یدنفاهللارصن )
 ۰ ردراویسهلاسر هد را نونف «هشاح ه یواضمیدبا ls ظعاو «؛ثدحم ۱

 .دارفلب .اسیتغم ء رکب راد  سردم ردینامارق (یدننا هلارص)
 . یدلوا توف "الوزعم هد ۱۰:۲ یدلوا یسالنم

 توف هد ۰ ردم رشا دل راسانش قن سوم ا هللا رصن )

 تب یداوا

 یطءاووجش یماح بوبا ردیمودع كانیاب رع مش (یدنفاهلارصن)

 ۰ رددباع «فراع یدلوا توف هدشنامش ۱۰۷: یدیا
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 < 0 هه بش جت ان سم :

 DEE حس سچا ییا ےک ج e~ ا سس 2 ا ۴

 ا ۳۸۸-109 TET بت شی TTT هک تنی

 . یدیشلوا .دغاقتم ندنفلفرصتم داغزوب تیاهنپواوا فرصتم دعب یساضعا ۱ ۱

 E ام یکم ین ا ی 2 هدنم رخ E ا

  E EEتو ول ڭسەدىقلاىذ ۱۳۷۰ 4 یهان اوتف :

 ٠ ردشلواتوف هدعن یدلوا یناک راجهبح هد ۲۲۵ و یسحءهرک ذت هلام

 ره د هد همت یو دا e وا اماده 8 رضح یدنایل فع هدعت

 ید درک
E 

 ۳۶ و بولوا برتشم اف شیورد ردي  یصا .(ینسن)

 ۰ یدلدانفد هنراصحلیا مور ردتلوا

 اد ۱۲۷۲ بولوا ندنسهبتک یل ناود ( یدنفادجم مسن )

 ق . ید یاش ردنوفدم ہدنلوب هیعلس یدایا

 هد ۱2۸ ردیمودم یدنفامیفر دجا یعاش ( یدنفاناملس تأشن )

 . هدیناروک التم بوسا تباثا ندسدنفا نیما یوسور یدلیا دلو هد ردا

 هدوبقن وط یدلیا لاحرا هد ۱۲۲۲ ردشعوقوا یسراف هناراکسوه هدنغاوق

 دمو نافوط ۰ یرعش ناود یدنا عاش « ناوخ یسراق < < لع رد وقدم

 ا ۰ ردراو یرثارهدنمتا

 و یجنافرشت ضیفتلاب ندلاع باب ( یدتفاتأشن )

 . يناک شاب باستحا بویت ندنلق نوباه ناوید ( یدنفا تأشن )
 تاعطاقم هدنمرع ۲۵۶ و یتاک لالما هرکصو ییحطاقم هسور هد ۲:٩ و

 ۳۷۰ و یرادرتفد یلوطاا ةننزخ هدنلا وش ۲ و یسحهساحم ماپسا هدع و

 + یدلیا لاحترا هدنب بونلوا لزع هدنرخا هنسبولوایسیئر هبساخسلجم هد



 بودا ات هدرارب را ۳3 هدننض ۳ در ارا ا 3

 Ee مع رد لایحزا هدست نوا كنناضمر ۱۳۰۶ اوس تاه |
 سان تاشفملا 2 ةهزن بولوا تاذرب قولخ * ات ریه ز ؛یشنم«نعاش هدههالث 3

 .رداشادیشر ییودكحوکو اشاب ناوضر یودخم كوم ردراو یراتآ

 قارادرتفد ثالهحهبسام تدم لح بوشش ندهیلام ) یدنفاتهزن ) ۰

 توف ویدا ۱۳۰۹ بولوا یشتفم هملامدادغب بوللوب هدراتمدح ی 1

 ۰ یدیآ صاش ردشلوا 3

 رکب بودا دلو هد ۳ ( هداز قاری ییا ۰ ید فاد بیسن (

 هد ۱۱۹۵ بواوا هفیلحرس دن یلاع ردص "ییوتکم 3 و رادرهم اشا

 ردص "ییوت م هام چافر و یسلکب هد ۱۱۹۹ و یسحهساح فاقوا كچوک

 ۲۰۳ و یسحهلاقم هداس هد ۲۰۱ یدلاف لوزعم تدمر هدعب بولوا یا 3

 قا هر دن هدیاکر هدعب و یسحرک دت هسلام دو اک رادرتفد هد 3

 رع ردن وفدم هدرلاق یدلوا توق ینوک یحند نوا كنلاوش ۶ یداوا 2

 ( ك:فراع ) یدشح ردراو یناود عوبطم یدنا لضاف «رعاش ءانشا دب یسرافو : 3
 .رک ( ك.فراع ) رکیدینکی یدلوا توف هد ۱۲۲۹ بولوا ندنسافاخ ید |

 ۱۲۱۵ تولوا سردم ( هداز یواهر ۰ یدنفا دن ۳

 ۰ ردنوفدم هدیراربما یدلوا توف هدنوالایذاچ
 ۲۲۸ ینیمادهرا هلکلناکحاوخ ضفتلاب ندلق . ( یدنفانامع بیسن )

 هد ۱۳۳۹ بولوا ی-دحهلاقم یراوس هدعب یسبح هبساغ فاقوا كحوک هد 4

 ) یدنفادعس مسن دیس ( یودع ردنوفدم هدنسهرد دچا دیس یدلبآ تافو

 . ردشلوا توف نکیا هدنلق نواه ناوود

 هد والایذاجج ۱ سرده ( هداز یریرح ۰ یدنفارع بیست )

 ۰ ردشلوا توف هدنسپدب كننابمش ۱۲۶5 بولوا یمالنم سدق : 0

 ردیسهع رک كناشاب فی رشن كب ترس دعس ( ماخ هقفوت ایسن )

U۰ ردءیاشیدلواهفوتم هد  

 ۹٣۱۲ب وا واییالاربم هداسل اوخدلاب دبهناهاشرک اسعهدنادب ( اشاپبیسن ) ۰

 یداوارومأم هنلحاوس هوطهدنناضمر ۲۹6 و ماش هد ۲۰۱ یدلوا اولربم ِ
 : ردشلوا توف هدرلاروا



 e بس هوم بس

 1 غر .زخ هد WU هلاضیفتهدنواهنیبام . (ایق«یالوص . اغاریدن ) .

 . هدنوالامیر ۱۱۱۵ بولوا یمافا هداعسلاراد هد ۲ رو غا

 1 *یشام« عاش« حش < « لبقمیدلداهناما هداروبوذل وامازعا د یی :الوزمم

 ۰ ودراو یئاطل یدا راب هنآ قالوص قرهزاییزای هللا لوص یدا روشیلبس
 سا بولوا یک زوق كانا دم ظفاح رادهبشخ اعا ناذع لای وط
 ٠ هدنتسهخناب اغا هدک دلک هبدنردا بولوا ربسا هرلزبطلام هدئدوع یدشلردنوک
  هدکدکوس هدوا بود كوسیسالرت كهچ یجناتسب هدنناقالم چرت بحاص

  یدشثودفیطلیمارک | هللروصوشو شلو ییهسیک شپنالوا شلموک هوا
  هرصم : دن الایذاج ۱۱۵۹ تبولوا یمفا قبتع یاس ( انارذ )

 ۰ ردشلوا توف هداروا یدلردنوک

 1 دوام هن زخ هدنمرحم ۱۲۲۳ زّقلاب هدنوناه یارس ( غارن )

 + ردتمقن بحاص یدللدا هناما هللالاصفنا هدندرد كن رخ الایذاج هنسوا یدلوا
 - ردهااژ یدنفامهاربا لبقرش راصح هرق ) ىدنفادج دلا یریدن (

 «ردشلواتوف کنم ندنحراب۱ ۲۹۲ یدلوایداب هکم "ءالنم «؛سردم

  «ردندارشیداوا توف هد ۱۰۸۵ ردیلوبنتسا .. ( يبلچبویا یتهزت )
 ۰ بولواندننادنم كنمدنفا اضرناوصمهداز راجن. ( یدنفارعتهزت )

 ِ بیتا e ناطلسرصع لئاوا یدلوا یرادهسیک نیمرح ضفتلاب ندمق

 ۰ زدیعاش یدل وا لاحت را

 ووشو یسادضک راح رقاب ردیل هسورب ( یدنفا نامع تهزت (

 9 ۰ ردیاش یدلبا تافو هد ۱۳۲۷ تولوا

 2 هد ۰ بوا وا سردم ) هداژ یوا یدنفا دجا تهزن (

 5 ۰ ردنوفدم هددجا هحمرق ردشملوا توف

 et هدنن الو ساوبس قدهلوا رانا. ىلصا نع . ( یدنفادتهز )

 یدلبا لوخد هنسهطوا یوتکم هنلام هرکصو هب هب رحبتکم ردشلنادلوت هد

 . لوسو ینواعم یرکسعرس ییوتکمهدعب بولوا یررحثداوح ؛ددرحقلارارب
 . ردشلوا یتاک شاب یرکسع یاروش راد هدنتساير كنا شا توفص یردارب

 ۱ یرومأب عیاقو موقت هدالاوش ۲۸۸ و یسیجموتکم فراعم هد ۲۸۵ لزعلادمپ
 3 ۱ هلن اعفد ندرومش تاع هلادعاقت لزعلادمب یدلوا یریدم تاعوبطم هد ۲۹۲ و
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 یدلوا توف هدنمرخ ۰ ۰۸ بولوا سرد (یدفادج مدت )

 ۰ رداویدبحاص بولوا فیرظ ۰ یعاش
 ید كن دنفا نیدلاصم ب بقلم ندرودص ) یدتفادجا معدن ۷

 هد ۱۱2۳ یداوا یئان اشاب دوو سردم ردیمود كندنفادج ندناضق
 یتخرات یثاب ےن ردناوبد بحاص رهام یعاشو یشنموبیدا یدلوا توف

 . ردشلیا هجرت
 ندراررقم نواه روغحو ماعسرد ردلهدنراد ( یدنفا دج عدن ) 2

 ۰ ردناذر ندلوا دو ناطلس تر ی

 ۰ هد ۱۱۹۱ تولوا سردمو یدشح الث یلع ( یدنفامهاربا میدن )

 ۰ رد عاش یدلوا توف

 لاس ۰ یدلوا سیون هعقو تولوا ندتناتک یلاعباب (ثیعدن) -

 ۰ ردشلنا لاحرا هدنرخاوآ
 غرو یدیفح كنافا لیخ ےک ( ہداز نکا ۰ كدوم مدن)
 ناخد هد ۱۲۲۳ بولوا ضغم ندنوناه نوزردنا ردسودحم ثیاغا زطصم

 یناونع یاربدم مانغا هد ۱۲۰۱ ردشلوا یشاب باصق ءرکص یدلوا یی رک
 هدیونا یدلوا توف «دنسهدمقلایذ ۱۲۵۳ ردشتا لوحت تیرومأم مسا هلی

 ۰ رد(كبتکوش دم )یودمبولوا ندارعش ردنوفدم
 هدنهرح ۱۲۵4۹ بولوا یسادنتک كناشاپدیشر یطسم ( یدنفامدن )

 یدمآ ءرکصو هجرت ردیمودخم كن ( اغا قداص ) یثاب یجوبق نالوا توف
 . "ةلاصا هدنسهحطایذو لکو هدنرخالایذاج ۱۲۵۰ یدلوا لخادهشرالق

 ` سرا كهيلاراشمو یراذکتتلصم نیلرب ةوالع هد ه۸ و یتاک هبجراخ

 کر ردشلیا لاح را هد ۱۲۹۰ بولوا یتاکرسو راشتسم هدنراترافس هردنولو

 ضیفتلاب ندنلق هجرت یخد ( كيیرون ) یردارب یداقیجایضیفو دعتسمو
 ربدمونواع» هدرلهبدلب راد لزعلادعبو ینواهم تاش رشت هیج راخ هریفو نینس

 ۰ یدلوا توف هد ۷ قرلوا

 رادهنزخو بحاصمرس هد ۱۰۹۸ همرتلاب هدنوناه یارس . (اغاریدن)

 هدنبحر ۱۱۰6 یدلوا یساغا هشرشلا ةدامسلاراد هد ۱۱۰۴ ردشلوا یناطلس

 ۰ ردشملوا توف هداروا ید)ردنوک هرصم الوزعم

۱ ۱ 
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 ۰ مس ۸ بس

 - ۰۳ و و یفرصتم مک e را دن راقلفرصت»و
 EW ۲ ردشلیا دعاق رابتخا هدنعاط روفکت قرهلا نسهر یلوا یلوا

 13 ۴ من .یدی لاحترا نکا هدندامسرد ةقوم هد:سیتلا نوا كنبجو
 . یدنا تاذرب

 1 یدوتون هد ۱۰۱۸ یندلوا یضاقو مزالم ردولدیج ( یدنفاینیح )
 EE 2 ۰ ردیعاش ردنوفدم هدنسوف هردا

 نا راغواشا دج یریفسنارا ضیفتلاب ندلف ( یدنفانایلس فح )

 1 ندنسفلو هدنامدخ نودنک هناتسراخ و نار با هلرلاشا مهاربا یربقس :

 . قشرادرتفد هدنرخالایذاچ ۱۱۳۸ و یدلر وى ةلمح هعاطاقم شاب هلکلەحاوخ

 - بولواهناکیرعاش ردشلدا نفد هیوپشوط بودا تافو هد ۱۱6۱ یدلوا ین

  یسهماخاغل هدنما راون الا و یسوبندولوم ردشلباهجرت اظن ینیرش یونثم

 3 ۰ ردراو
 . بولواسیون همهم هدنلق نوباهناوید ی ( یدنفادمم ینبح )

 : یودرا هدنرخالایذاج ۱۸۸ یدلوا یسهشلخرس ترادص "یوتکم ٥ رکص

 5 یدنفا مرکلادبع ردشلدنا لزع هدندوع بول وا ییکلکب هدنوباه

 کت و بود دیر قرلوا ینا رییس هدوب هدقدل وا 7 ریس

 ۱ هدهللق تدمو لوا رک دن هدنناخهر ۱۹۷ نا رک دب هنن هدنسهدمقلایذو

 ۱۹۹ یسیحهبساسح زج هدنشب كنلاوش ۱۹۸ بولوا لا رم یوتکم

 بولوا لکو سیر هدننابعش ۲۰۲ یدلوا لوا ,ةرک انا هدنسهدمقلایذ

 توف هدنفرظ نوک جاقریو شا تباصا لوزن هدنحوا نوا كنمرح ۳

 . كنربهدننافو بوک هلئرورض یناقوا بولوانیدتم ۰ فیفع ۰ اص « ردشلوا
 3 (rE اوا راپدرومادایراتریضح هاشداب ی دیدلات یشوخ ]

 ٠ e ردا

 3 نه ا درود ندیلهنودموک ( یدنفا یطصم ین )

 re یباوآ اال 4فراد کا یسنماقو یستفع ھام وک هد ۲

 ۰ یدناماع ردشلوا توف هدنراحګ رات



 : SES می هک

EEN e : 

 بولوا .یسادفک: هظوا .صاخ" هدنواه نوردلا -( كیدجا و
 ٠ ردشلوا توف هدد نوا كن رخالایذاج ۱۳:۰ .

 رود یز راقلف رصتم ءرشط یدا رومشم هند یلرصم ( ادا دجا بق ۴

 . ردشطأ لاحترا یرخوط هثخشرات ۱۳۰۰ ل
 ردندنرادودخكناشاب یماس هداز بیج عش یلهروم (  اھا بیجت )

 دنا هن رلترضح نا طاس هحدم یتبم هنس هسرت نکیآ هدم دل ےدنلاوش ۱۳۹۶

 ارحا هلو تسعج هد ۱۲۹۹ ردشملوا اضعا هتلود یاروش هلا یلوا بولوا 1

 تافو هدنلاس ۱۳۰۲ یدلروس ناسحا ترازو دسر هد ۱۳۹۹ ردشفلوا 3

 راکسوه « بیدا ردشفل وا نفد هدنسدگاب یسه ر ناطاس هدلا و هدحاف ردشلنا 3

 ۱ . یدیشمراو هزوتوا یس بولوا ولقشیقاپ « ملح + 9 13
 یدلوا ند رذ رصتم هرشط ردنضاق كناشاب اضطر ) اشا دجا يغ )2

 هدبیدل وا یس+ابیب راکب لیامور ا كل والامسر ۸ تک

 .ردشلواتوفهدهسور .دنطساوایاضمر ۱۳۰۸ بول وادعاقتم هلال عندنورب

 نآرق ظفاح ردمودخ یدنفا لاص یهضسخب . ( یدنفادع بیج )
 هراد هدنترادصكناش دیشر قیساردص هلیسهطساو یدننا معدن یتیاق هلغنوا

 هشراناسل ینجاو ردشفلوب ارت هدنرلترافس هردنولو سراپ قدهلوا ییاما 9

 جرخهلردق میفرت یداوا سردمو یسحانک هدننرادص یدشلبا ادم قلانشا ِ

 ۱۲۸۲ بولوا ییاکح شتفم هنوطو لوبناتساو یثتفم فاقواو یسالنم
 یماضعا تلود یاروش هدنسهدنقایذ ۸۶ و یسداب یلوطانا هدنراخشرات

 یسها ییا مور هد ۸٩ ردشلوا یرکسعضاق یلوطانا هدنلاوش ۸۲و

 لیامور هدنمرح ۳۰۷ و هدنرامرات ۳۰۰ والوا .دشرم 4 بولوا "
 تازدیاروشهریفو نینسردشزوماقا هد۳۰۸ ةمرح هنناذ تولوایرکسیضا
 ینیدلواءالعلا سیر یدشابالاصفنا نداروا هلیسح یتخوضشءیکسندننلاضءا _

 یمه رتدوجم ناطلس بودا لاحرا هدنشب نوا كنسهجس|یذ ۱۳۰۸ هدلاح

 كب ردح ودع یدا للا طس وتم؛ ف 2ع«بیدا ردوا نفد ەنسەاب 3

 ۰ ردهدناود یاروش كي لاج یداماد ِ

 دین هدنکلینک ردسودخم كناشاب تزع یبتیام . .( كينایلس بج ) .
 یباضعا یروشراد هليا لوا هدنسهدمقلایذ ۷۳ یماضعا هبلام ساع هللا

 ویو ۳



 ردع ر رب دم ردنوفدم e یدلوا توف هدنبحر ۱۲۱۷ یدنلوا لع

 . یدامادو لجو یرکش دجاو اش , ےدن دو یرلمودخ یدا تورثیذ
 ۱ :رتیدنفا كب مهاربا ندنساضعا تلود یاروش ءداز اشا فور

 ع رو هدنرارادرتفد هرشط بوشش ندهلام ( یدنفا بیت )

 3 ۰ ردشلسانفد دن همایلس بودنالاحم را هد ۷۲ لو زمم نده رادرتفد همای

 . كندتفاد لهقوتعد ( هداز یلهقوتعد ۰ یدنفادجا دیسلا بحت )
 و وا یناج ۷-۳ ِِ دن ردا هدنل رالایذاج ۲۵۸ سردم ردسودخم

 e هللادبع ردیلکیالس هداژ یتفم < ری ا

 یسالنمماش هد ۱۲۷۳۲ یسالنم ریمژا هدنناخمر ۱۲۰۳ سردم بولوا عود

 ق ۰ ردشلوا توف هدعب یدلوا یاب هک هدنرخالامسر ٣۱۲۷و

 ٠ سردم ردمودخم كکيهللادبع دسلا موشک ( كیدجا بج (

 هدنیحر ۲۹۵ یسالنم هتشدم هد ۲۵۸ ی-النم رصم هدالاوش ۱۲۵۲ النم

 . یسهابلیامور هدننابعش ۱۲۷۵ یسهاب یلوطاتا هدنلاوش ۲۷۱ یسهال لومناتسا
 ۱  یدادیآنفدهنماجاهابدا رم یدلوا توف هدنسکیا نوا كنلاوش ۵ وا

 E 1Y (كدقبفوت وت هللادبع) یمودع یدا ریسشلاصا ريم رریهش هلکلرو

 ِ نفد هشناپ یدج یشادمان هدروک ذم معاج هلتفو هدنسبتلا نوا كن س
 رو و 1۴۹7 و ندنن ول ومهطلع ( كب رداقلادبع ) ندندالواردششلوا

 ۱ ی ۰ ردشلدا نفد دوبق یرک | بواوا توف هدنربوا

  :فاددفا ت تزع ینطصم ندرودص ( ءداز یراسی ۰ اشاب دجا بح )

 قرهلوا قیرفو اوا ویالاریمبوریک هن واه ۀ قىس وه ات در رد مودع

 . نواع ٌةقبسوم هدنحوا كنسهحایذ ۱۲۷۷ ردشلوا یطباض نولاه ةقبسوم
 . ۱۲۹۳ ردشلوا اضعا هنسلحم تاموسر هلقلناریمربم هرکص هلاوفع ندنکلقنرف

 ۰. قردلوا ینادناموق هاهاش ةقسوهو قیرف نواه نیبام ابنا هدنرخاوا كننابعش
 . نفدهنسهگاب یسهرت ینالدوجم ناطلس ردشللا لاحرا هدنرخ الا یذاج ۰

 یودخ ردا تع هداز یدرک یداماد یدبا انشا هد تیسوم ردشلدا

 ۳ E ۰ ردکب نیما ندناطباض



 — و و
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 ي رح ردیمودع كن دنفآ ها رکش ۵ ( یدنفا ینطصم بح ا و ۰ .یالدا نقد
3 
 یمیضاق بوبا هدنس هدعقلا یذ ۱۳۵ ۲و سردم بوا وا , ندناشم فرش 3

 یسضاق هندم هرژوا كلبا طبض هد ۲۰۱ یدلوا یسالتم هر دالب هدعب و 3

 ۰ ردعلیا لاح را هدنشب نوا كنناضهر ۰ هجزمللبدهسیداوا <
Eردیمودخم كناشاب لیعامسا ظفاح قبسا ا ( كیددیسلا  

 والات ۱۳۵۹ بولوا یسالنم ههردا هد ۳ یدلوا الثم نر

eهنردا یدلوا توف هدندرد نوا كنسهدعقلایذ ۱۲۰۳ یداوا یس اب  

 ۱ رر

 كندنفا فرش یامارق (  هداز یامارق ۰ یدناا دا تا . ٩
 دنردا هدنرخالا عير ۶۸ و یسالتم رادکسا هد ۱۲:۰ سردم ردود
 هنسوابولوا یسداب لوبناتسا هد ۱۲6 یسالنم هرونم "دندم هدنمرم ٩۲ و

 ندنآتافو هد ۲۲۷و نانلوب یردب ناق هدوبق لرز ردغلبا لاح را هدلاوش

 كندنفا دعسا دجا نالوا یودخحم كندنفا نیما دج یسیحخاج وق لرحز

 ۰ ید لعیذ ردشفلوا نفد

 كنبدنفا یفطصم ندرودص (ءهداز عابد ٠ ىدنفا دجا دسلا بی ) ۱

 كنناضمر ۱۲۰۹ یدلوایمالن:پوبا هدنسهایذ ۱۲۰۸ سردم ردمودخ

iردشلدا نفد هخاب یردن هددییلس ردشلنا تافو هدنس  . 

 بولا یاد وق ارزو ضفتاب ندلق ردحر رک (اهابدخبیجن)
 یدلوا یرظان هاو راب هدب ییحهلاقم هداس هد ۹ یدلوا ندناکحا

 بودنک ارومأم هنیرازاب نانات هدمبو هنسودرا روم .دنلوالایذاج ۱۳۵ و
 یدلوا رادرتفد هودرا کءدنسادناموق اشاب نیسح اغا هدنسهدمقلایذ £

Yio۲:۸ بولوا ینیما نواه رص هد 1 يدلنا لزع ندهناحوراب هد  

 هد ۲۵۰۲ یدلوا یشابشواچ هدنسپدب كنحر 44و یجدساحم شاپ هدنلاوش

 هدنسم یکی غم :رخالامر ۵ ردشلنا لوح هنر اظن ی واعد یناونع كنبصنم

 ه*+و یرظا یواعد مات هدندردنوآ كنسهدعقلایذو یرظان هیرح تامه 3

 دن دکیا كد ی و یساضعا الاو سلحم هدنسپدبیمر کت هاب .رخالایذاچ 3

 هدبجح را ۵ یداوایسلاو دادشر هدنل والاممر 6۸و یسیلاووماش ةرازولاعم

 ۳۵ مچ 2 فو شم
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 یسعع یدنلوا نفد د وبا ردشعا تافو هدنسپ لب كنحر ۱۲6۰۲ ردشنوا

  séهد رام قو وک یدلوا توف هدنحوا ا ۶
 ) ىف كنفقو بولوا ندندالوا كناشاب يحم یزاغ (كب ینطصم بح ٠
 كد 2 یودنت كنو یدلوا توف ءدنشب كنلاوخ ۵ ید ( .
ِ ê راردنوفدم هدنوبا یدتا لاحمر | هد ۵ ید ٠» 

 توا تج كندتنا دم دال ءرق ۰ یدقادجا
 ردشلوا داماد ھه یدتفا فراح هدازبع مالسالا خشو یمالنم ریمزا «س ِ

"3 
  ۹وه اقا نیرادج ندرودص یعودخح رد وفدم هد وای دل زا توف هد

 ) یدنفا ینطصم بحت (  ناف ترادص "ییوتکم ردربش

 كص تولوا یسحهعطاقم ماہسا هدعب و ینافوقوم هدنلاوش ۲۲و هقبلخ رس

 وا توف لورم "هد ۱۲۵۷۲ یلوا لوا ةمانزور هدمب لوا اع ۳

 ا كاهحاوختول وا نک ( ككيدج بيج حاملا ) یدا اخ ردراو کرا
3 

 یدایا لاح را هد رینوا كنمرع ۱۲۸ یدتشل وا لاحر لخاد هلا یسبتر

 ردنوفدم هدشاط ا ۰ ۱ : 1
 قرت هدهوکسع تان ضیقتا ندنوناه نوردن (اشاب ینطصم بحن) ۶

 بع سلبارط بولوأ قیرف هد ۲۵۰ و اولریم هد ۱۲۷ و یالا ربم یدلیا
۳ . 

 یظفاحهنراو هدنلاس ۷ ىدتا تدوع هدنلوالا عسر ۸ یدلوا یسلاو

 لاحت را هدناخدیجادبع نا نوع لث وا ردشلواقرف هلاطنا هدمب بولوا

 یدا بیرا < مع یدلیا ۰

 ) ا ییوتکم ردیمودخم كناغا بونا یجاح ( كد حوت بیج
 مهمدنوزس 

 بولوا مذ سودر هدنلاوش ۷۲ بونلوب ءدنرلات ناوید و

 ت جاحا ) ردکپ ار ياغ نافاس یردا رب یدا یاهو

  عجد۱۲۵۹ یدلوا یرادهسک هناخرتفد بولوا ندناکحاوخ ضغتلاب ( ءدنفا

 نوه نام ( اغا بجناح ا ) ردنوفدم هدونف یرکا ردشایا لاغر را هدنل والا

بدم نوباهنیبام نکیا ندنسهم دح
 و هدنریثوا كن رخ ۲۰ یدلوا یر

دنفارشا رهشیکی (كيدجم بیجن) ردن وفدم هدوا یدلیا
 ا جوق بولوا ن

 . هتسهنامولوم لعوا تاب هلا لاح را هدنشب تن رخالایذاج ۱۳۲۱ یدشلوا

® 



 ۱ بم

 هایس بولواندناکحاوخ شفتلابندلق ردلهلز . ( یدنفا دمع بیج )
 هدرادکسا یدلوا توف "الوزعم هدنزوقط یمرکی كننابعش ۱۱۹5 یدلوا یتاک
 ۰ یدلدیا نفد هدجا هحهرق

 یدلوا یسهاب سدق بواوا یشتفم نیمرح (یدنفا دجا بیج )
 ردشلوایسهاب هکمو هسچ دالب هدعب بولوا یسضاق هطلغ هدنمرخ ۸

 .یدلوا توف هدلوا ناخ دج ادع ناطاس رصع رخاوا

 تاکب رک اش هتلا ضف هداز اشا هتلادبع لا ( كب محرلادبع بيج )

 هدعب بولوا یسیجهرک دن هعلق كحوک هد ۲۰۲ ضیغتاب ندلاع باب ردیمودم
 ردشلوا توف هدنشب یمرکی كنسهدعقلایذ ۱۲۱ یدلوا یبحهرک دن هلام

 ۱۲۳۰ بولوا سردم ( كب بکش محرلا دبع ) یودخم ردنوفدم هدیویا

 . ردشلسا نفد هناي یدلوا توف هدنسیکیا نوا كنناضمر

 سردم ردیمودحم كن دنفا لیلخجاطا لیربوک ( یدنفا دجنت ر ۱

 هنساپ یردب هدرادکسا یدلوا توف هدنرفص ۱۲۲۲ بولوا یسالنم سذقفو

 ۱ ۰ یدادا نفد

 ؛یسالنم هنردا «سردم . ( هداز یدنفا نسح ۰ یدنفا دجا بحت ) "
 ۰ ردنوفدم هدوبق یرکا یدلوا توف هد ۱۲۲۷ بولوا یسهاب همرکم کم

 ی و نکیاهدلب هوحوو 2 ردیل هجا وارط هدهروه ( یدنفابسح (

 .ردرلاشا هللاریخو یماس یرلمودع ردندارعش یدلوا توف هد

 نیما دح ندا لاح را هدنل والاممر ۱۲۳۳۱ ( یدشنا دچ تک

 كح وکهد ۲۲۳و یسافلخنوباهنا وب د ۍدمآ ضیفتلاب ندیلاع باب رد لغ وا كندنفا

 یدحدیساخ هزحهد ۲۲۸ نواه ناود * ےکلکب ,رکضو ییحوه ناو وا

 یسیحهبساح یوطانا رارکت هد ۳۷ بولوا یدحهساحم یلوطانا هد ۲۳۰و

 ۱۲۳۹ بقاعتم ینتدوعیدتیک همورضرا بولوا یسعلیاهتروا ناربا هد ۳۸و

 هدنشب نوا كنناعش ۱۲۰ یدلوا یرظان هناخهبح هدندرد كنسهدعقلایذ
 ۰ یدا انشآ فراعم ردنوفدم هدنناتسربث ییماح دزناب ناطلس یدلوا توف

 یسیتفم هن بولوا ندناداسو ندا . ( یدنفا یلح دمج بیج )

 هن ردا یدلواتوف هدنسدکیآ رجالا یا ۱۳۲ لرهلک هداعسرد یدبا

 «ردندنندحم ردنوفدم هدئسونف
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  tkو یدنفا ۳3 ۳

 و عدل وا توف هدعب یدلوا یسالنم.مورضرا
 نت ۰ ردیدلاوم رد هود كندنفا دج نسح ( هداز

 ریش ی یاده ترضح ( یدتفا نیدلا مت (

 ر . . ۰ رد( كب ج ىلع ) یودحم ردندلاوم بولوا یدیقح
 بواوا ِ یودع كندتفا هّلادعس یذیمردا دچ ندا

0 

 یدنا یحاص ٠

SS mwas) ٠ 
 یدیا یعاشو ۰

 و دو YEE تولوا سردم ردنل هن ردا ( یدنفادم بح ) ۱

 ۰ رد یاس ناوند تحاصو فراع یدلوا

 رو یضاق رد )از ی وبوص ."یدنفا بیجن )

 E ۰ ردراو ییطاطخ در

 وذل كناغا رهاط لوتقم ( هداز یثاب رادهنزخ ۰ یدنفا بیحن )

 | وهاط هدنماج تقم هدشاپ كن | یدلوا توف نکیا سردم هد ۱

 E : رددنفا دعس یدمآ یودخم ردن وفدم هدنسکت

 1 کبد تافو ء هد ۱۱۷۲ تولواسردم ( یدنفادجسح )

 ی ی

 ۰ ردیدنلاوم
 1 ۲ ندمت بولوا ندندافحا اشاب شوایس .( كب دمج بیجن )

 ۰ یدلوا وب هد ۲ یدلوا ندلاحرو ندناکحاوخ
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 همی AA تب

 بولوا ضفم ندنواه نوردنا ردهدازکب مشاه س رده ( ك لیس (

 یالاریم كلبا هدنلاوش ۱۲:۳ یدلوا یشابکر هن واه نوردنا هدماظن تیاد ۰

 ۰ یدلیا لاحترا نکیا هدهبلسا هد ۱۲:۹ یدلوا
 بولوا یودنم كندنفا رک اشیراد هسیک سژر . ( اب دم لی)

 .افهعاق هیهاتوک یدلوا یسهاب کب رلکبو نادیمریم كردا قلماقمناق هدراهرشاع
 هدنسهعشج قلیرا یدلواتوفهدنسینلا نوا كنسهدعقل |یذ ۱۲۸۰ 1 وزعم ندنغلم

 ینطصمیسهعرک ر دکب داشر یداماد كی نیسح هدازاشاب رهاط ییودم ردنوفدم

 ۰ ردراو یرادیقح ندنا هلفلوا یسهجوز اشاب مصاع

 بوش ندلقرد رداركناشاب دیسویودخ اشا هللاضف ( كب لیب )

 ۰ یدلیا تافو هدنمرم ۱۳۱۱ یدشلوا یسادٌفک وبق

 ,ءد وا ر رقم هدب وناره یارسهد ۱۱۷۲ صردم ( یدنفا د هس )

 هدعا و یسطاف لوماتسا هدنم رخ ۱۱۷۷ و یسداب هکم هدمب بولوا النم هم :

 .الاعسر ۱۱۸۳ ہدانلا ییدلک یسهرص كارکسعیضاق یداوا ییا یلوطاا

 « ردشُل وا تاعر هنلع تولوا لضافر یرصءذاتسا یدلیا لاح را هدن رح ی

 بولوا ندنرل ساک نولاه ناود ردلومناتسا ( یلح نیسح یراثب )
 تولوا عاشر رهام هدقلوک خراب ردب وف دم هدب راح ریها یدلواتون هد ۵

 ۰ ردراو یرعش ناود

 هّلادیع ندیناخ دیزباب ناطلس ناکدازبش ردیهنردا. . ( كب حون یناجم )
 یدلدبا دعاقت هدنلاحترا كدوج هدازبش ردشلوا یحادن هنتارضح دوو -

i۰ ردند هروهشم یارعش ردشلیا لاح را هد  

 یرصع هیلاراشم هاشداب بولوا یتاک تاعطاقم ردیلکین الس . ( یناحت )
 ۰ رد دنسارعڈ

 یدا ردا فالف ەدنط اویا دارس ناطاسرصع . ( یتح ندا )
 ۰ ردي دالضف

 نلعوتم هده سورب پولوا ندنراجم ېچ ( یدنفا یمح نیدلامج )
 هنسهسردم كنا بولوا بسننم دیلح نانس رادرتفد رددعوا ادم نالوا

 توف هدنلوالا عبر ۹۷۸ یدلریو هسردمر هدلوماتسا هرکص یدلوا سردم

 رد عاش یدا رارولا یتساعد العو ارزو بواوا زواج ندناستط ینس یدلوا
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 ۱ ردرماف لا توف هد ۸ نکیادنمشناد ردیلوبناتسا ) یلح یاب (

 3 رمش یرصع كن راترضح ثلا دارم اطاعت کما ( یم یلکب یا )

 لا ۳ ف یلج نل روت ندا(, یعنی لج رفح یا ) رشداروع
 رد عاش یدلیا لاح را ہدئلا ناخ دارم ناطلسرصع رخاوا نکیا یسضاق

 هد ۶ یدارا یضاقو سردم ردیلهدکن . ( یدنفا دج یان )

 ۰ ردیعاش ناوند بحاص یدلوا

 0 هد ۸ زىقلاب هدنلف لیوحم ( یدنفا تف رش بایا )

 ۱۳۹۸ یدلوا دک وق ارزو هرکصو یررح هروم هد ۲4 یدلوا

 ۱ ۰ رد عاش « باک یدلوا توف ۱

 و 7 هد ۰ ردیسهدازهعرک كيلا ناتو ن ) یا رک دربن )"

 ۳ ۰ یدیشفلون

 داز یلرادناچ مظعاردص ینساروا بولوا یلتفاع سام ) كب ین )

 و ردشلوا توف قرهلوا ندهینس تنطلس یاما هلا ملست هب اشاب لیاخ

 اوا عباد ناخ دج ناطلس رود ردحروک (ین)

 ۰ یدلوا توف الوتقم ردراو یسهبحرات ةعقو بولوا ندنس

 ۳ بولو یجهش یم دیک یدنفا رفعح شک ( یدننادع ین )

 ۱ - ردنوفدم هدهاکرد یدلوا توف

 بولوا ناز هع رک یدننا رشاعمالسالا مش (ك د لس)

 هد ۲۲۵و سرذم هد ۱۳۱۰ ردینودخ كلکب یرون هداز اشاب هّلادبع

 . نعیدلوا یسالنم هرونم ةنيدم هد ۲۳۹و یسالنم رصم هد ۲۳۶ و یسالغم

 رش هیعاش یسهع رک ردراو یرعش داود ردیعاش یدلوا توف هدرصم

 ۰ رد(مناخ



 و۳ تا ۱

 بولیدنا لزع هدنزو-ةط كنرخالایذداج ۹ یسلاو هردوقشا

 رداق هروما ءراداو لد لها یدلوا توف هدنسادن يگ اخر ۱۳۰۳

 هیطبط بوشیتب ندیلاع ردص "ییوتکم ( كب تجب دج ) یودخع ردرعاش
 رعش یدشت ه ییاخ دیحما دبع ناطاس رصع رخاوا یدیشلوا اضعا هنسلحم

 ۰ یدنا رداق هنداشنا

 یتاک ناود هباشاب دعسا ردیمورضرا ( هداز هعس ۰ یدتفا قمات )

 یدنلوا نیست ردنیهش هناربا هلبسح ینلانشا هناسل یدلوا ندناکحاوخ هاغلوا

 هرهلک ه داعسرد لزعلادعمب بواوا رادکتلصم هدننرافس نارهط تدمرب هرکص

 اشاب دسس قبسا ردص یودخم ردشلبا لاح زا دندان رد هدا د ۰

 ۰ رد راترضح
 تیاد بولک هنداعسرد هدنرفص نس ردلهینوق (  اشاب قنات دج )

 هرکص ندقدلوا یشاکسو یثابزو ردشلوا لخاد هرکسع هد ۱۲:۱ هدماظن
 قردلوایربفس هردنواهدنلئاوا ۵۰ و اواربم هدنمرم ۸٤و یالاربم هد ۶

 هد غ سلبارط هد ۰۷ و هددرحم بولوا قي رف هد ۵۱ هلتدوع هد هنس رب

 ناتسبیع ترازو بتراب هدنزوقط نوا كنسهدعقلایذ ۰٩ هرکص ندقدنلوب

 دادنب "ةوالع هدنرفص ٩٩و یریشم زاحو قارع هدنیحر ٠٥ ردشلوا یربشم
 یرظا تراح هدنحر ۹و یربشم هناح وط هدنسهدعقلایذ ۸و یسلاو

 هدنناضمرو شا تدوع هدنرفص ۷۰ بودک هسرا ًارومام قلاراوو شلوا
 هدجهد ۷: ینومطسق هد ۷۲ یسبلاو راکدنوادخ هدنمرع ۷۱ ردشلیا لاصفنا

 ناتسبرع ابا هدنس هدعقلایذ ۷۰ شلدا لزع هدنمرع ۷۵ ساوا یسیلاو
 ۷۷ یربشم هصاخ "ةوالع اقاعتمو ات یروش راد هدنسهتفهو یربشم

 هلا لاصفنا هدنلوالامسر ۷۸و شلوا رکسعرس هدنزوقط نوا كنسهحطایذ

 هدنس هدعقلایذ ۸۳ ردشلوا یرشم زاجو قاع و یسلاو دادب مات ًاقاعتم

 تلود یاروش هد ۸۸ ردشلیالاصفنا هدنسهدعقلایذ ۸4 هلت وعدهکل رکسعرسابناب

 رکسعرس هدنلاوشیرظان ه رحم هدنناضمر ٩۲ شادالزع هد ۸٩ بولوا یر

 سلاملزملادعب یسییر تا ودیاروش هدنلوالامسر ٩۲ هلبالع هدنسهعا یذ

 ندنابعاهد ٩4 یساضعاینوسیموق همه *تازک اذم هد ٩۳ بولوا رومآم ههیلاع

 لکشتم هددناوط لزعلادعب بولوا یریشم هناخوط قلارارب هد ٩٩ شلوا
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 : > ةلاصا هدناتخش تواوالکو ییکلکبو یزادهرک کلک

 و یراشنتسم سس هدنرخالا عید ۲9۶ و یتاک هلاع یاوا

 یرظان یواعد هد هه یراشتسم هرم وصرخ ۲۵۷ و یماضعا الاو سل
 یساضعاالا و سلع هدنسهدعقلا یذ ۲۰۲ یریفسسراپ هدنسهدعقلا یذ كنهنسوا

 بولیریویمهبترالاب هدمب یدلوا یراشتسم رکسعرس بنا هدنرخالایذاج +ع
 یراشتسم هناسرت هن هدنلوالامسر ۷۱ یساضعا الاو سلح هدنلاوش ۷۰

 .E كنبرخالاعير ۱۲۷: یدلوا یماضعاالاو سلعرارکت هدنلوالامسر ۷۲ و

 9 تست یدنیشم «دیوا ردشلیا تافو هارهنلهتسخ بوشود ندنآ هدننوا

 . ..  رداشا ایض اولریم یودخ یدیاانشا روما ۰ نیطف * ردم یدلدیا نفد
 .  ردمودخ كندنفادع یباح یش شکرج ( یدنفادج دیسلامفا )

 «یدادانفده وبق یرک |هلاتافو هدحوایرکی كننابعش ۱۲۸۲ نکیآسددم

 هنتکلم هد ۱۷۲٩ بودک هرصم رددنلدنقلاق ) یدنفانامعن ىلا )

 ۱ ۰ ردرعاش یدلوا توف بقاعتم ینتدوع

 . ردیمودحم كنیلج لیعابما یزرت یلهسور ( يلچ دج قمان)
 0 ۰ ردرعاشر سودوت یدلوا توف هد ۶

 . هد ۱۱۵۵ بودا دلو هد ۱۱4۵ هدهدنراد ( ىدا دج قمان )
 شاب لق راد رتفد هدعب یدلوا رادرهم هتسادعک ترادص بولک هلوساتسا

 هدنلوالامسر ۱٩۱ یسیحهبساحم فاقوا كحوک هد ۱٩۰ تولوا یسهفیلخ

 ٌةرک دن هد ۱۹4 یدلدنالزع هدنرخالایذاج ۱4۲ بولوا یسج وتکم ترادص

 3 .دنسهمشج قلیرا یدلوا توف هدنسید یمر کی كنناضمر ۷۲ تولوا لوا

 بولوا یثاب جوق ( كد هّللادبع ( یردارب یدا بتاک ۰ عاش ردنوفدم

 . ردشغلوا نفد هننای هلا تافو هدنسیغ كننامش ۶
 یدلیا دلو هدنناعش ۱۱۹۲ هدنانودا هدهروم (اشاب ىلع قءان )

 ۱ هدنلاوش ۱۲۳۹ هایت یدنوب هدنتلاکو ادخنک باستنالاب هیاشب دشروخ
 . هوالع هلاحرت هدنشب كنمرحم ۲۳۷ یدلوا یظفاع یلوهنا ترازو ٌةبراب
 دع هار صالمنادعب یدلوا راسا هدنل وهنا هدن رخ الا عید ۸ یدلدا

 .. یدلوا یظفاحم یبا یلراقو تح هنا هللا قالطا هدننابعش ۱۲2۰ یدلدا

 . هدنبحر ۲4۷و یسلاو نيدو هدمبو هنسو هد ۲46 یفرصتم دیچ هد ۳

 e TE Pt ا ندید اتم ی سر رس الات ۳



 و ۱
 هد ۱۳۰۱ و یریشم ودرا یجندرد یریشم بتراب هد ۱۷۹۵ بولوا ًالرقرس
 نوا كن رخالامسر ۱۳۱۲ یدلوا یر ینمراد تکا دو

 نسمه مدقوروقو ردوفدم هدنسهاب یسهبرت اف یدلیآ لا را هدنحوآ

 ۰ یدنا تاذرت

 سردم هد ۱۱۵۳ ردمودمكندنفادجا| یدابازاف . ( یدنفادج عفا )

 ردشلواتوف هدنلاس ۱۱۹۰ یدلوا یسالنم سدقهدنل والامسر ۱۱۸۰ بولوا

 ییهدرف “لاسر بولوا ندالضف ٠ ردشلدیا نفد هد رازاب تروع هاب ی رد

 ۰ ردشلنا حرش

 دم دس یلح ندرودص . ( هداز هللا ضف ۰ یدنفاد دیس عفا )

 رادکسا هد ۱۷۱ سردم هد ۱۱۵۱ یدلیا دلوت هد ۱۱۳۷ ندنیلص كندنفا

 هرونم ندم هدنسءغ یجر ۱۸۷ یسالنم هنردا هد والامسر ۱۸۳ یمالنم

 مور ًایقاعتمو یرکسءبضاق یلوطانا هد ۱۹۹ یسهماب لوبناتسا هد ۱۹۶ یسیضاق
 بولوا ییا مور ردبض هدندرد یرکی كش رخالامس ر۱۹۸ یس یبا

 « تم« ملح « یدلوا توف ندردص قیص هدنسکیا یرکی كنناضهر ۸

 ۰ ید فصم « فقع

 هنتکلعهد ۱۲۰۱ یدتیک ءرصبولوا|ندالعردیلباتتبع ( یدنفاعفات )

 ج ۰ ردرعاشو ملاح یدلیا لاحت را بقاعت» یتتدوع

 بولوا یدیفح كنىدنفاهتلا ضيف یصش هیفوصایا .( یدنفادم عفان )
 . هکم هدنرخالایذاج ۲۰۲ یدلوا یسالنم باح هدنناضهر ۱۲۵۸ و سردم

 ناسحا یراداب یلوطانا هدنسه|یذ ۱۹5 و لوبناتسا هدنسهدعقلایذ ٩۳ و
 هدنسدب تكنسهایذ بولوا یسبتفم الاو سلم هدنبحر ۲۷۰ یدنلوا
 ` هدوبا یدایالاحترا هدنسبتلانوا كنلاوش ۱۲۷۱ یدلوا ی رکسعضاف یلوطانا

 قطصم ) ندنسبلاوم هس دالب یودع یدبا بیدا « یلضاف « ماع ردن وفدم

 : ردشدنا نفد هنربق یرد هللا لاحرا هدنیحر ۱۲۱۲ ( كبروا

 نالیدا نفد هویش وط هلا تافو هد ۲ ( یدنفا دج عفان 3

 ندناکحاوخ هد ۱۲۳۹ ضفتابندنافنآ ود ردیمودخم كنیدنفا ینطصم شیورد
 تاغا یدمآ هد ۲۶۳ بولوا یسیحهعطاقم لوبناتسا هدنلاوش ۲۶۲ یدلوا
 هدنل والایذاج ۲۵۳ ردشلوا ینیما نوربب دغاک هد ٥ یدتک هن واه یودرا
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 ۳ یی كنوالیر e یرظا تاعطاقم هد ۵ ی دنا رص

 ۲۳ یمارا ریشم دغش . یرکی یسءدمقلایذ بول وا یرادرتفد هروصنج

 قد : 2 والع هدشوالاعمر ۲۵4 بولوا یرظا هلام هنحوا كنها ىد

 یدلوا ییلاو هنردا هدنسهتفه هلالزء هدنرخالایز اچ ۲۰۰ و شلوا ییما

 ..قالطاهدنل]وش ۷ یدلدنابیرغت ه هبهان وک عفرلابینرازوهدنل والا یذاج ۲۹

 بولوا اضعا دالاو سلع هلملوا لوا هدنشب ثانلوالایذاج ۲۶۸ یدلدنا

 2 زوقط كنمرحخ ۱۳9۹ یدلروم هداعا یرازو ةمر هدنناضمر كتهنسوا

 ۲۹۱ یدلدا لزغ ءدنشبنوا كالاوش هنسوا بولوا یی رالاو سلم ینوک
 .هدنشب كنلوالاعیر ۱۳۹۳ بولوا یرظان هیلام ًابلاث هدندرد نوا كننابمش
 بولوا یرظان هبلام الات هدنزکس نوا كناوالایذاج ۲۹۶ یدلیا افعتسا

 وومأم هلا سل هدنل والایذاج هنسوا یدلدا لزع هدنلوالامیر ۵
 .یدلدالزع هدنحد 7۳ یدلوا یرظا هلام رار کم هدنزکس كنناضمر تولوا

 ىر ظا هملام E هدیس كد كنلاوش بول وا یرظان فاو هدنل والا عير 1¥

 هدرځاوا ۱۲۹۹ بوالوا لزع هدندرد نوا كنه

 . هنساقفرو تافرصت ۰ دنرف هدهساسحرودآ «دندش < کذ ۰ نيطف يدليا لاح را

 دع ) يودع ید تم بحاصو تور یذ دبحو هددضرامعم وشراق

 یا هکم هد ۲۹۷ و یسالنم هنردا هدعب هطلغ هد ۲۵۰ یمددم ( تك عيفر

 ندلق ( ك.تفر غطصم ) عود رکید ردشلوا توف هد ۱۲۷۱ یداوا
 : . :ودشلوا توف هدنشب نوا كن رفص ۱۲۷۰ بولوا اضعا هدملام سلخ ضفتلاب

 ۳ ندیلاعباب ( ك فیطللادبع ) یودخ رکید یدلدنا نفد هن هناشاب ردح

 0 . ردشلوا یردم قاروا ةننزخ بوشش ندنلق
 ك ۱۱9 ردیمودخ كناادجا هدازییاسردلنردم ( اشاب دفا )

  بوقح هلکاطباض یراوس یدربک د هرج تی بواک هنداغسرد

 صراق هد ۱۷۰ و شفلو هدودرا یعشبو هدنکلرواب : یروشراد

 . هبودرا یش هن لصلا دعب رد شالوا ماقمغاقو یشابکم قرنلو هدننابراع

 . برح رواپ هرکص یدلوا یالاربم هنالا قازق ههداعسرد هدعب ردشقک
 مد ۱۲۹۱ قردلوا اول هدسب ردشعبح هشالا قازق رارکت قردلوا

 سه |یذ ٩۳ یداوا یر ودرا یمغتلا هدعب یدلوا یفرصتم روزررش



SORE E 

 ملس یجاح بولوا سردم ردیلوبناتسا ( هرق ۰ یدنفا دمع مظان )

 ۱۱۱۶ یدلوانک اس هدنکلتفحناخ هدهطاتح یداوا مخ هن دالوا ناخ یارک

 ۰ رد عاش ناوود بحاص .رادهصح ندسرافو یرع یدایاتافو هد

 ندا ضف تولوا یداماد كن دنفایع قوص ) یدنفا دج مظاب ( ۱

 ۱ ۰ رد یاش یدلوا توف هد ۱۱۸ ردشلوا

 كشدنفا ناسیلس دیسلا ( هداز یهلا ۰ یدنفا محرلادبع مظان )
 ۰ ردشواتوف هرکص ندنحرات ۱۱۹۰ بولوا سردم ردبلهسورب ردږمودع

 ب یرادهسک لیوح هلنأشن ندلق نواه ناوید ( یدنفا ظا )

 ۰ یدلوا توف هدنلوالایذاج ۰۱

 الاو ساع نارد بوشش ندنلت ناود ( یدنفا مان (

 الا لوا هدمب یناضعا یدلغ تغارز هدنبو ی نیسان وا هیت

 بولوا یرادرتفدهنسو هد ۱۲۰۸ یسیر یتعارز ساخ هتسوب هدعبو هسورب
 هد۱۲6 ( یدنفانیسح مظا ) ردرعاش یدلوا توف هدنرخالامیر ۵۹

 ردندارعش یدلیا تافل ماود هدایز ندهنس زوئوا تورک ههیلام "یوتکم

 ناطلس ردشفلو هدنسودرا لیامور هلتانک ردلناتنیع ( یدنفادجم مظان (

 رم یرصع یراترضح ناخ دیحادبع
 ۱ داوم كناشاب دآوف ( هداز یجەھک . كبدجا ےظاب (-

 ننازخ *یلاع سلع ہدنسەجخ|یذ ۱۲۷۰ كرهریک هن رالق یدمآو یلاع ردص

 ۰۱۲۸۰ بولوا ندنساضعا الاو سلحم هدنسهدعقلایذ ۲۷۸ یدلوا یتاک شاپ

 توف أ هدنمتخر یسهناخحاس یردب دهلک اق هدنرب یمرکی كنس | یذ

 داشرو تمکح یرامودخ یدنا لوک | ۰ ولهزیرح « ملح « لم * ردشلوا

 ق

 ردشلواندناکحاوخ بولواندننازبهم یلق ناود ( یدنفادجاذفات )

 هدنزکس نوا كن_سهدمقلایذ ۱۲۳۰ یدلوا یسیحهعطاقم راصاخ هد ۸

 ۰ ردنوفدم هددجا هحءرق یدلبا تافو

 بان تود دا ا یک ار اد
 درحز هدنلاوش ۱۲:۲ یدلوا ندنکحاوخ بوریک ههیلام نکیا ندمولع
 هدنمرحم ۲۶4 یرومأم رتافد عقلت "توالع هد ۲۸۳ یکرک ًاقاعتمو یرظان
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 ِ 0 e هددسورت یدنلوا نفد هاب هللا راشم ۱

 ق 3 ۸ ندنساقاخ یدما شتاب ندلاع باب ( یدنفا دج رصات (

 ر هرکصو ینا نوردنا دعاک هد ۲۱ بولوا یسیحهرک دو هعلق كوم

 هدننابعش ۲۵۲ یتاک هکلم هد ۳۰۱ یتاک اد هدنلاوش ۲:۸ یراد هسیک
 یدلوا یساضعا ىلع باب یاروش هدنس ها یذ ۳ یسیج وتکم ترادص

 یسیجوتکم ترادص انا هدنرفص ۰۷ یناکغاب الاو سلخ هدنلوالایذاج ه+

 3 وق هدنسهلکساناتسب یدلوا توف هدتسهدعقلایذ ۱۲۵۸ تولوا

 ید طسو هحاشناو

 یسیج هبساحتراحت هدنرخالایذاج ۲۱۵ضفتابندلف . (یدنفارصا)

  هبساحم تراحت انا هلسایضنا قلیحوتکم هد ۲۷۱ هلا لزع هد ۲۷۰ بولوا

 هجرلهنس یدادبا لزع بولوا یراط یع هننرازوک ءرکص یداوا یبیج
 ۰ یدبا تایحرب یرخو هنیراحمرات ۱۲۹۰ بولاقهدلاحو

 E كنودهسلاروصنم ىش هليبق رديلكفتتم . ( اشاب دمحم رصان )

 ناریم ربمو یالا ربم بواوا ییرقت ثعاب هدادغب ةالویلورو هز ارح بولوا
 كن رخالایذاچ ۲ یدلدا مادرعسا هددادش بولوا یسدداپ یا مورو

 هللزع هرکص نوک ی یا رب یدلوا یسلاو هرصب ترازو ُهتراب هدنشب نوا

 كنرخالامیر ۱۳۰۳ ردشلسا بصن اضعا هتلود یاروش بولک هتداعسرد
 یالوا قداص هدایز كا ندنودمس لآ ردنوفدم ءدوا یدلوا توف هدنزوقط

 ۰ ردراو یرامودح ردو

 ییکلکبو راددسکو ذم بوش ندنلقنوناه ناوند .. ( یدنفارصان )
 لاحرا هدندرد كنلاوش ۲ بودنا دعا راشخا هدعب یدلوا ینواعم

 : ۰ یدایا

 بولوابوسنم داشاب دع یجهماغوط ردیلهردا ( یلج دمحم قطات )
 توف هد ۱۱۲۹ ردشلوا یخد راطعو فارص قلارار یداوا دعاقتمو بناک

 ۰ رددارعش ربهاشم یدلوا

 دم ودعم لا لعاسا كدروا ىلەجعإب کی ( یدنفا قطصم مظان (

 یرچکی هدنمرع ۱۱۰۸ ردشلوا هفلخ شاب بولوا ندنسافاح یلق یرهکی

 ا ناوود بحاص ردشلوا توف هدنسهب راخ هڪ هنسوا بولوا یتاک



 e 39۳ بح ۱ ۱

 هدنلاوش ۱۲4۸ بولوا ندنسافلخ یدنفا بتاک ( كب دج دشت )
 هدنسهطوا ییوتکم (یدنفا تطصم دشان ) یدلوا ندناکحاوخو یرظا

 ۰ ردرلشلوا توف هدراهنسوب بولوا یسحهعطاقم یسوقنتو یا فخ

 یعشیادیمقوا بولوا ج رع ندنوباهنوردنا ( كب مها را دشان )

 یدنا دوء-لاوا هدب وا بودا تافو قتلا كناضمر ۱۱۳۸۰۳ ردشلرا ِ

 ۱  یدلدا نفد هنغلرانع
 هدرلءرشط .بولوا ندنسافلخیلقهلام صاوا ( اشادشار دشان حالا)

 شع یناریم ریم ةراپ هدشاسرصع یدنل ون هدرلقل رادرتفدو تالبحهبساح

 كنمرخ ۲۸۰ بواوا فرصتم هنطا ةد هعطایذ ۱۲۸۶6 یدلوا قرصتم
 دنر ۸۸ توتاوال نع هدنلاوش ۸٩ یدلوایسلاو بلح هلترازو هدنزوقط
 هرقنا هد ٩۲ یدادالزع هدنیحر ٩۰ بولوا یسلاو هنطا رارکت هدنسهتفهو

 لع هدنس هسا ید هنس وا توا وا یسیلاو هه دوس هدنل والا یذاج ۳و

 یسلاو زاح هدمب بولوا یر ینویسیموق نیرجاهم هدنمرح ٩۰ یدئوا
 یدجو ربم زا هر دمفسرح ربازح هد ۸ بولیدا لرع هد ۷ یدلوا

 ینوک یچوا كنبجز ۱۳۰۵ یدلوا یسیلاو هروتس رارکت هدنلاحترا اشا
 ۰ ردراو یرامودحم یدا یهرح «قولطعن یدلوا توف 2اف 3

 ی تاک ولی و ایس نة نم نی اق یتاکادک (:یفتشفا دېګ رشا (

 شتاب ندلق رديمودع كندنفا یزابن .دجا حاملا دیس نالوا توف بولوا
 هلخاد هرکص بولوا لکو سیر «ددناسرت هد ۲۰ یدلوا ندناکحاوخ

 ۲۷ یسان نواعم یواعد هد ۲۵۶ یدلوا یسهفلخرس هدنلکشت یتراظن

 . یداوا یلوانواعم یواعد هدنیحر ۲۷۸ یتاک هللخاد هليا یلوا هدنناضمر

 ۱۲۲۸ هدنسهعشج قلیرنآ یدلیا تافو ینوک یجندرد نوا كابحر ۸

 «ځاص ردشلدانفد هننای اغادعسادخ لیوک یضاف یرد نياق نالوا توف هد

 ردشلواتوف هد ۱۲۷۸ (یدنفادعسا دجا) یمودع یدا داهنشیورد «قتم

 .ردرعاش یدلوا توف هد ۱۱۱۵ ردیلدارفاب (یلحدجا بصا )

 رس یدلوا توف هد ۹ ردرومشه "یضاق ( یواضمنیدلارصا )

 : ۰ ردشوم یواضم

 ردندهنظم یدلک ن داراح هللا ناطلسرپما ردب را . ( دیس نیدلارصاب )

Ak a ap, Di A ES r 



 و اد یا هود
 کت دار قرهنلو تیکت كاررح دا 0 لوحد ههبح راخ کک

 ردشلوا ىل تایبدا هیتاطاس بتکمو ررح هدنراهن زغ تداعسو تقیقح 2

 ردشلنا تافو هدنسیتلا ییرکی كنناضفر ۱۳۱۰ قردلوا سی ون را هدعب

 تحدم یسیر هی روهشم بیدا یدنل وا نفد هنسدحتا یسد رت دوج ناطلس

 . ۰ ردلاع لوبقم یسیفیلأت راثآو لسم هجاشناو رمش بولوا یداماد كنیدنفا

 ۱ a كنبراترضح ثلا ناخ دارم ناطلس . ( ماخ دور زا ) ۱

 : 9 یدنح ندنمادح یارس هدرصعوا نهعشج یهدننای یدلیا ییدج عید

 ردشعاب اغا لیلخ

 . یسضاق كدرا یدلوایضاق «سردم ردلوبناتسا ( یدنفا دجمک زا )
  ۰ Eردنآوید بحاص يعاش یدلوا توف هد .

 یدننا دم دشا) (  هدمب ید و یمالتم رادکسا هد ۱۱۷۷ سردم
 ردشلوا توف ۰ ۰

 ) دو هد ۱۱۶۱ ردنمودخ كناشاب دجا بار ( كب ھارا دشا

 : رهاود نحاض اک
 یدلوا توف هد ۳ ردنلراتف ربشکی ( یدنفا توفص دشان) -

 ۰ ردیعاش

 وق ماظع یارزو هدعب یدلوا ندناکحاوخ هلکلحهعطاقم هد ۲۳۰ بوشش
  هدلاوش ۲2۶ و یسحهبساحم نلوطاا هد ۲2۲ و ۱۲۰ ردشلوا باد

 هدنلاوش ٤۷ بولاق یون هداس هذ ۱۲2۰ یدلوا یقوئو لکو یثاشواح

 كنرخالاممر ۱۲۵6 یدلاقیسادنک وبق لزعلادمب هد ؛۸ یدلوا یشابشواچ
 یربخ) یعودخحم ردنوفدم هدنرق یرفشاک ردشلوا توف ینوک یحنزوقطنوا...

 سیون هم یرداریو یجندب كنناعش ۱۲۰6 بولوا ندناکحاوخ (كب دجا

 ۱۳ دا ندراهارآ توف یرلنوکی جن كدلوالامیر ۱۲۳۹ ( كب ماظع دج )
 ۰ ردتتوا نفد

 . یشاب یحوبق هد۱۱۸۷ یدلوا یخیم بوئلوا غارج هواه نوردنا ی
 اوا توف هد یدلوا یمادخت ناطاس هما ءد ۳ بولوآ ئ

 ۱ ۲ نوباه ناوک ردیمودخع تک ینطصم بببط (كب بوبا دان )



 سا قم سا اب

 لاف ردص "ییوتکم ( یدنفایربخ ) یودخ ردشفلیوس در هتک < یا
 - ردشلوا ندسهنک

 بولرا ندنفاندصا ینجدوهق رادیلغاط روفکت ۰( یلحت لاک ناب )
 ۰ ردعاش یدلیا لاحرا ہد ۷۱٤١

 هد ۱۲۳ تولوا ندنسافلح یلق نواه ناوند ( یدنفا یا )

 یتراظنهیکلم هدننابعش ۱۲۵۱ لزءهلادمب یتاک ادکه دعب یسیحهمطاقم لوبناتسا
 ۰ ردشلوا توف هداروا یدلوا یلسنم یلوسلک .دمرخ ۱۲۵4 یتاک

 هد داعسرد بواوا یولوم ردنلعوا لر نص یلدسوق ) هدد دجا جا (

 ردشلک بودیک هع هلا هدد مدآ و شلوا نک اس هدنسهناشواوم هطلغ كرهلک
 افعتسا هلتحایس هعرق هد ۱۰۷۳ یدلوایش هنسهناځولوم شاطکشب هد ۰
 ردشلوا مش هنربیلخ شیورد هتسهناګ ولوم هطلع هدنندوع هد ۱۰۷۵ یدلیا"

 یدلوا یعش یسهاضولوم وبق کی هد ۱۰۹۰ یدلیا لاصفنا هد ۸
  بحاصیدبا ریپ رب فشع « (لاع یدلوا توف هدندرد كترحالامسر ۱۱۳۲۳

 ۰ ردیعاش نارد

 | ا یرصح نالوا ندراشورد یدعس ۰ ( یدنفا د شا
 ۰ یداذانفد هنسهکت هنیوبا یدلیالاحترا هد ۱۱۷۶ ردشلوا جش هنهاکرد

 هد۱۱۸۰ یدلوا یسالنم رادکسا هد۱۲۷۸ سردم (یدنفا دخیا)

 ۰ ردندارعش ردنوفدم هدنسوق هنردا یدلیا تافو

  دیدناههدنهمهلغلوا انشآ هینحاناسل (هداز راغلب ۰ یدنفايحم یا )

 یدلوایناجرت نوباه ناود هلشامم شورغزویشب هد ۱۲۳۷ ردشلواهحاوخ

  ندمالسا هدهلعتود ردنوفدم هدرلاق ردشلوا توف هدنسهدنقلایذ ۹
 .هناسلیخد ( یدنفا دج نیدلا ح ور ) ودع ردناذو نالوا ناجرت ادتا

 هد ۲۵۰ و یتاک ترافس ردشلوا» ندنسافلخ یلف هجرت قرەلوا انشآ

 یدلواتوف هدندرد یمرکپ كنناضمر ۱۲۹۳ ردشلوایراشتسم ینرافس سرا

 یدنفا یا یودع یهچوا رداشا نیدلارو هدمودخرب ردنوفدم هدیوا

 ۰ یدلناتافو هد ۱۲۸۰ بولوا ندنسافلخ یلف هجرت ید

 يودع كندنفا ندناعلانز ماما  ندرودص ( كد یحولخ یجا )

 ۰ ردیدار عش بولوا



 3 ۳ ی : ۱

 لارا هد ۲ ۲۳ بولوایتاک مسر هدهناخ رتفد . ( یدنفا دج یان )

  ویحههرآ هلا كاهحاوخ ضفتلاب ندلق . ( ىدنفا دم دیس لئا )

 لیوحو فرص هلثلوا تار بولوا یریفس نیلرب هد ۱۲۱۱ یدلوا یتاک
 مغ هد ۲۲۵ هلیصانمرود هدعب یدلوا یسحهساحم یلوطاتا هد ۲۱۲ یدلدنا

 لاصق هد ۲۲۹ ردشلوا لکو لواقش رادرتفد هد ۲۲۸ بولوا یسح هعطاقم

 ۰ ردشلوا توف هدعب هلا سط

 ندنلق نواه ناود ردیمودع كناشا فک اع دم ( كب دج لئان )
 هلا لوحد افا هرکتص یداوا یتاک رلکدک هد ۱۲۵ بودا تا

 بولوا یرظان موقت هدنلوالامسر ۱۲۵۷ یدلوا ندنسافلخ یدمآ هدعب
 الاو ساع هدنرخالایذاج ۱۲۰۵و یناک شابالاو ساع هدنلاوش ۹

 .الایذاج ۱۲۷۱ یداوا یرظا موقت اس هد ۱۲۷۰ بولوا یماضعا

 یزبع یلق بهاذم ( كب تزرع ) یودخحم ردنوفدم هوا یدلوا توف .دنرخ

 .۰ یدلیا تافو هدنشب كنبحر ۱۲۸۲ بولوا یردم هرکصو
 ناطاس رصع ردشلبا دلوت هد ۱۲۳۹ ردلرتسانم . ( ك اص لثئان )

 . ردندنسارعش یناخ دج ادع

 كنراترضعمبار ناخدجم ناطلس ردیلهفروا . ( یدنفا فسوب یا )
 ردشلواادخل باستنالاب هاش ینطصم بحاصم بولک هت داعسرد هدننوباه دهع
 اشا دج یهطلاب یدلوا متم هدسلح هدندوع بودک هع هدنافوو كنا

 . هدکدلک هترادص هد ۱۱۲۲ بولوا ظوظحم ندنتب هدقدلوا یسیلاو بلح
 یراوس هدعب یدنا بصن ییجهبساحم یلوطانا یناکحاوخ ٌةبئراب بوروتک
 ردشلوا توف ینوک یعجوا كشلوالا عبر ۱۱۲۵ تولوا یسیجهلاقم

 زضخسینارضاخو فئاطل رهام هدهلالث ةتسلا ردنوفدم هدراننکسم هدرادکسا

 (یتفلأت) یسا زواجتم هکلبو بیرق هناط ینس یدناةبصلاذ,ذل ءةفلكلاكرات

 ؛ دابا ريخ ۰ دیریخ ۰ نیمرمطا ةفح * یسدمان اع هچناق ۰ لیذ هیمبو ریس
 تفارظ هدند رکهفروا ۰ رظن نسح ندا ییا یاب » هدنقح « ناوبد < تاعیب

 نماد یدکچ ندناتهج یاځلذ » هنتافو موحم تباث ردشغد « رزک هن
 هدنوک تبات-یدلاق » هدنلاجرا هدوا هنسوا كرهیلیوس یت رات « یال فسو

#۷ 
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 ناڪ ناملس نالا یدوقوا هددنق رمو یراح ۱ یراخم ع رم ] ۱

 ءرکص یدروطوا هلا هفظو رادقم رب هدرصم بولک دهسورخ كلام هدنرصع
 هدنندح و رب و دیلقعو هبعرش مولع ردشانا لاح را هد ۰ بولک هلومناتسا ۱

 - ردراو ی فیت یدا لضاف

eیارعش ردشلنا لاح را هد ۳ ردولناربا ( یاش . موت ریه  

 ۰ ردندریهاشم چ

 ۰ یدا عاشو ندناضق یدلوا توف هد ٩٩۷ ردلهترابسا ( كريه )

 یدلوا توف هد ۱۰۹۲ بولوا یهابس ردلهنسو ( كر دمج یریم )

 ۰ ردیعاش

 یدلوا توف هد ۱۱۳۸ یدنا یولوم ردیلاسیتنم ( یلح دم یربم )

 ح ۰ ردیعاش ناود بحاص

 یرصاعم ردرعاش یدلوا توف هد ۲۰۰۱ ردلجلاخ ( یلح لبم )

 ۰ ردعاشرب ید رصیق ( یلج لیم)
 ناویدو بتاک ردیلومناتسا ۰ ( هداز یثاب یا ۰ یدنفا دمت یلیم )

 رد عاشوریپر شلوانسم یدلوا توف هد ۱۱۲۲ بولوا یرادهسیک نوباه

 . ردکپ دجا ندلاحر یدیفح
 . یدا طاطخ یدلوا توف هد ۱۲۲۷ نکیآ ناوحون (  یدنفا یل )

 چ نونا زض )و
 ندنسهبتکنوناهناوید ردنلورناتسا (  هداز یربپ ۰ یدنفا نطصمیئا )

 فعصض « ند زات یدلیا تافو هد ۱۰۷۷ یدلوا یسهفدخ ندعم بولوا

 ۰ ردیاشرب ناودبحاص« نح

 یرظان هاخح وراب هد ۲۰۱ شیفتلاب ندلف ( یدنفا مهاربا لئان )

 ۰ ردشلیا لاح راءدنلات ناخملسناطلس رصعلئاوا هدعب یداوا

 ملس ناطلس رود و ندنناضق یبا مور ( یدنفا محرلادبع لا )

 ۳ ۰ ردنا رعش ثلات

 کے ے ی با کا
 ۾ ےن شا د کا

Lee Oe eg OPT ETP TOT ND Ao هل یا کج ےل یک چ ا “e 7 Sr چ ا 
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 ۵ ا وا یتاک < یساجناخملس ناطلس (  یدنفالیعاسایرهم )
 2 ۰ ردیعاش یدلیا لاحرا

 ۱۹۰ ۱ "یوتکم ( یدنفا دع یرهم)

 یسهفیلخ شاب ییوتکم هدعبو یسیجهرک دن هعلق كج وک هلةلناکحاوخ هدنلاوش
 بولواثام قش رادرتفد هدنلاوش ۱۱۷۸ یتاک رایحهبح هدنلوالایذاج ۱

 ۱ ۰ ردشلوآ توف هدنرا را ۰

 دراما ولاا هد ۱۲۵۵ ردلربمزا ( یدنفا یرهم )

 . لاخرا هدناخ داد ناطلنس رصع رخاوا یداوا یتاک یلحم هصاخ

 3 ۰ "یدلیا
 ۲ لارا هد ناخ نطصم ناطاس رخاوا ١ ( یدنفا دوم بيهم )

 3 ۱ ۰ زد اک ردغلفا

 ۲ ندقدوقوا بولوا هداز الع ردیلءرقنا . .(الهش ۰ یدنا دج لا )
 ۱۳ هو دنا را رخ نوما لاحترا هد"۱۰۸- رد شاوا یولوم کک
 3 ۰ ردیاش یدادا

  هتبقت و ارا لغدمیذ هد ۱۰۳۱ بولوا ندراهاپس ( كم نادم )
 ٤ را a ۳۲و شلوا كب هلدنتسوک اا

 3 ا هوم ردشلوا توف هد ۰ ( یدیعس جا وباریم )

 3 ۰ ردشم زاب

 ۲ د ایا ما ردمودن كاشاپ دجا لزق ییرایدنفسا . ( اش ازریم )
 ِ ینطصم هرف یرامودحم ردشلنا لاح را هدنلئاوا ناعلس ناطلس رصع بولوا

 ِ 8 ردرلاشاب یو

 ۱۱۵و یرفناک هدنرخالامسر ۱۱65 بولوا ندارما ( اغا ازریم)

 1 ۳ ردشل وا توفءدعب تولوا یسا ولربم دساما هک

 ٠ ضیع ههلعتاود هد ٩۱۱ بولوا ندنساما ن نارا ( كب قاسریم )

 E ردشمتا تااخدو اجلا یخد ( كب فسو ) یب هایس هدکلرب ردشلبا تلاخد

 : ۰ ردرلشلوا توف هدهنس تنطاس تمدح رلنوب

 ِ لاح را هد ۷ بولوا ندنسارمش نارا ) یراوزبس ۰ یهاش ربم (

 ٠ . ردخانا



 : بس 6۳۷ دک ۱

 یرکی كنرخالا یذاج ۱۳۰۸ نکیآ هدلاحرب یوزنم یدیشلوا ی مش یر

 . یدنادناع «لاع یدلیا لاح را هدنش بیتا شمت دن

 زعدذفا هنع هللایضر یضترم نیسح ءادهشلادیس . ( اشاب یسوم دیس )
 هد ۱۳۰۹ و دلوت هد ۱۳۲۳۷ هدسدق بولوا ندنسهرهاط "هلالس كن راترضح
 ندلاحر یمودخحم ردنوفدم هد راصنا بوا ترضح ردشا تافو هداداعسرد

 ۱ ۱ ۰ ردکب یرکش ۳

 هد ۸۸: بواوا ندالع ردییلح ( مهاربارذوا ۰ دجاندلا قفوم ۱

 ۰ یدزابلیذ هبلح 2م راب یدلبا لا را

 ۱۰5۱ بولوا یسادخگ اشاب دجا كلم (اغا نمژلادبع ۰ نمۇھ)
 هد۱ ۰۱۲ یدلواذوف بحاص ءدننلا دفنکهینلکد یمع ترادصیماشاپ هدننحر

 هدنغل .اقمعاق كنساشاپ بونلوب هلیساشاب هن هدعب_یدیشلدنا سبح هدنلنع
 هداز نسح هرق هد ۱۰۰۷ و بوکتم هد ۱۰۰۵ هلئدوع رارکت یذوش

 ۰ ردشلوا توف ًامدأت هلیکلرکفرط افانیسح
 ندسارقفیولوم یدلیا تافو هد ۱۱4۵ رد ه ردا ( هدد سن وه )

 1 رد عاشرب

 یدلوا ندناکجاوخ بوشش ندملق ( ىدنفا ینطصم جالا سنوم )

 هدنسهمشج قاي رآ یدلیا لاحرا هد ۱۱۸۳ الوزعم ندننارادرتفد رانویلاف

 " یو ن
 ٹوف هد ٩۵۷ بواوا سردم ردزاربش ( یراکفا ۰ یدنفایدهم ) "

 یضاق هلا فاشک یددارهام هدناسو تغالبو طاطخ ۰ رعاش « یشنم ردشلوآ

 ۰ ردراو یناقیاعت ہد رج ۂشاحو صرت حرشو یواضت
 ردعانا تافو هد ۷ ردیسه رک كناشاب EE ) ماخ هاشرهغ )

 هح ردکنو یماج هتفح نداق یجاح هدننابق نواو ید نداق یجاح
 ۱ ن اید (نیداق یا ) نک یر ع ۱

 بولوا ندنرابلیارس كنراترضح یلودیزاب ناطلس ( مااخزا رهم )
 ۰ ردشُعا اشنا دحر

 یدایا لاحترا هدنرخاوا ناخ ناملس ناطاسرود ( نیداق یرهم )
 بهت ال ۳ یر دنیا هیت و هدنتح یر هدنءا ردنکتنا رذهرهام ءنعاش

 ردد « یوا ی نداد



 ۳ ااو دنر رم ۱۲۹۹ ( كب راج جاع )

 ۱ . ینافا نیم نایحهفولع هد ۱۲۳۸ قرهلوا روذلس ( اغایسوم حالا )
 . بولزا ینادقک زاحوبق دتا یف ۲۵۱ و ین روخاریم هد ۷۵۰ و
 . . هیرصیق هد ۱۲۵۰ بولوا یلوق قابشاب قلارارب یدلیا تعنع هج لزملادمپ
 . رص هدمب بولوا e ناطلس هلدع ءد ۱۲۰۱ یدلوا یفرصتم

 زا وا توف هدنحوا كناوالایذا-ج ۱۲۷۱ یدلوا یبما نوه

 ۲۰ ۰ ردوقدههدنفازاح
 ۰ دیر ضیفتلاب هدناخ وط ردلکیلالس ( اشا یحولخ یسوم )

 ۰ ۲ عرق تبولوایسز سلع هناعوط هدننسهحا یو ۱۳۹ یدلوا

 تسدناهدهرصاحهد ۱۲۷ ۱هلنآتعاح راهظا هداروا یدلوا یظفاح هرتسلس

 . . ترازو ةماشترمدقا نوک واندنافو ردشلوادیهشهلتاصا ییرعربنکیآرولآ_
 یدنآمقتسم ۰ قداص ردشعد مرلیا وزرایداهش رر هدقدلا ییراخ یاسحا

 ۰ ردرلکب لیلخو نسح یفوتم و اشابنیسح قیرفیرلهودخ
 یرلهدلاو كنراترضح ناخ زیزعلادبع ناطلس ( اقاینوم جالا )

 نوباه:رص هد ۲۹۲ بولوا یسادنک رایج وق هرکص بولوا یسیشاب یجءوهق
 تارا ردوفد-م هدنسه ر یدنفا يج یدلوا توف هد ۱۲۹۶ قردهلوا یتسا

  ةروص«ندهلصفنم ءالو ج رع ندنناتکنواه نیبام یودخ یدشلوا ندنورت

 ِ ردنرلت رنضح اشا نسح یت حاح یسلاو زی زملا

 هرکصو ار طباض هل رکسنع نف لمت دیس ور ر دسکر ج ay ) اشا ی ود (

 . . هدیرحهدنرام رات ۱۳۸۳هددرکقرهلوا یالاریم بولک + هناهاش ٌةسورحم كلام
  یحدرد هدمورضرا هدنزوقط كنلاوش ۱۳۰5 بولوا قیرفواولءرکص و شفلوب

 . ید روبشم یتمدخو روغو عج ردشلوا توف هدنفلناک را نواه یودرا

 . دار نالواتوف هرکصهنسچاقر ندود ک نکیایربد:فراعم مورضرایودخم

  ندهناهاشرک اسع هدوب ( اعا ہظاک یسوم ) یدکلام هرادتقاو اک ز طرف هکردکب

 .. (اشابیموم ) ردشلواتوف هد ۱۳۰۹ نکیآ ندنرلاولربمودرا یصشب ضفتلاب

 . هدنسهایذ ۱۳۰۹ رد لوا ینادناموق رجارح بولوا ندنساما هیرح
 3 0 . ردشلنا لاحرا هددقح هنافرع

 . ناخدجا ناطلس قرەنلوب هدنراطف ماع اشم ۰ ( یدنفا مظاک یسوم )



aرب  

 ندنهوحو كنارواو شنا دلوت هدرانف رهشکن ینودنک یوا یتاک ناوبد

 تالصح هدنسلبارط ماشو هدراتمدخ ضعبو شلر و قلیشاب یجوبق بواوا

 قجنا ردشملوا یلاو هاروا هلترازو هدنرخالامسر ۲۰۹ و شفلوب هدنراشیا

 هرتسلسهلساشا هدعب و شدن بیرغت هسیربق قرنلوا عفر یرازویشا ندنیاکترا

 ینافرصتم یلوکین هرکص قریلوا رومأم هنرزوا یغوا نابساب هلبصن یسلاو

 یلنفاحم هجفوقرب هدنکلررکسعرس اش یتحو یسیلاو كينالس هدمیردشادبا مض
 یسلاو كالس هدنمرع ۲۲۱ یدلوا یسلاو رصم هدنلاوش ۱۲۲۰ بولوا

 كن رخالاممر ۲ یدلوا ییاقمع اق نواه باکر هدنسهدعقلایذ هتسوابولوا

 ماش اق رارکت هدنسکیا كنسهرخالایذاج بوتلوا لزع هدنسکیا یرکی

 ۔ یذاج ۲۲۳ بولیدا مازعا ه یوکناتساو لزع هدنشدس كنناصش یدلوا

 ردم ردنوفدم هدیوا یدسج یدلدا افا هداروآ هدر یرکی كنسهزخالا

 ۰ ىدا یحاص تفرعمو ردنق+
 هد ی رکسعفالس هدهناهاشرک اسع تیادب ندنواهنوردنا ( ك.یسوم )

 ۰ یدلواتوف هدا وک هد ۱۲۲ ردشلوا شاکی یجنر بورک

 بولوا یتاک هم هدسدق ردلسدق ( هداز یلع ۰ یدنفایموم )

 یدلدنا بی رفت و لزعهدننابعشهنسوا یدلوا یسالنمسدق هدنرخ الامسر ۹

 یدنلوا الحا هناشک هدننوا كنمر ۱۲:۱ بولوا یسالنم هرونم دم هدعب

 یسضاق لوماتسا هد ٤ یا لوماتسا هد ۳ بولیدنا قالطا هدتفوزا

 اشا نیسح هلیسداب یلوطاتا ءدنلاوش ۱۲۶۷ یدلدا لزع هد 47 بولوا

 دجا ) ییودح ردلصاف مع ردشلوا توف هد ۱۲:۸ بولوا یضاق هتسودرا "

 ۰ ردشلوا توف هدعب یدلوا یسالنم سدق د ۱۲۰ ( یدنفادماح

 نکیا ییالاریم هداس ناتسبیع ضعفتلاب ندهناهاذرک اس (كبیسوم )

 ۰ ردشلبوا تو هد ۶

 یعرق ندنراجت نامق ندا لاحرا هد ۲۳۷ ( هدازیعرق ۰ اغایسوم )

 یدلوا ینما یواسا هرخز ضفتلاب یسودنک ردسودخم اغا لیعابسا جالا

 بابرا یدلدا نفد هدجا هحهرق بودالاحرا هدننوا كنناضمر ۰۷

 دداشاب فراعرلکب ( یردقدج ) و ( تزعدج ) یرلهودخم پولوا ندنورت

 لوا ید اهل ید اید ۱۳۹۰ ( كب یردو ) ردشلوا داماد



 ٠ نشنلص هدد لالخلغ یضش شلبارط ردنلدنا ( هدد قص یسوم ) .

 .ریسفتو ثیدح ندیسلبا "ینفلادبع بودک هرصم بودا دلوت هد ۱۹۰ ۰
 هد ۱۱۷ و اشا مساق هد ۱۱۳۵ هنسهنا واوم باح هد ۱۱۲۰ ردشموقوا

 كن ءسحاع ٌهعطم یدلوا توف هد ۱۰۷ یدلوا مش هنس هناحګ ولوم وق کی

 دب یسرافو یب رع رد شابا میخ یتانل یلوق ناو بولوا حک” هدنداشک تیادب
 ییودعهتسرب ردیعاش ردراو یسهزوحرارت ندشتارف بولوا ماهسردو انشآ

 ۰ یدلوا ( هدد نیدلاسعش )

 هد۱۱3۶ بولواسردم رد لرمشیکب ( هداژیابلاص ۰ یدنفایسوم)

 ۱۱۹۲ بولوا ندفشک باپرا ( ابابیموم ) ردنوفدم هدرانیکسم یدلوا توف
 ٠ یدلدا نفد هشرق ناطلسریما یدلیا تافو هدهسورب هد

 لاا داغا دجا فوقووا تولوا ندنرلنایدد ماش (اشا یوم )

 هدنرفص ۱۱۷۱ یدلوا یسیلاو ادیصو یغوبشاپ هد رج هلقاناریمریم هد ۰
 ۰ یدل وا توف قرهلوا ح ورح هدنرح نابرع

 كشدنفا نيسح جش ندا تانو هد ۱۱۹۰ (  یدنفا یسوم جالا )

 رلشواح هد ۲۰۰ یدلوا ندلاعرو ندناکحاوخ بولشش ندلق رد یمودخم

 ٠ یدلدیا نفد دن اشاب ردح یدلیا تافو هد ۱۳۰۱ قرهلوا یناک

 هطلع هد ۰ دشرب كنهدد ن دلا سمس. یردارب ( هدد یسوم )

 یبرکی یلوالا متر ۱۲۰۱ یدلدناعفر هد ۱۱۹۷ ۍدلوا یتهش یسهناحم ولوم

 هدهناخرت هداشاب مساق الو و یدنل والزع هد ۱ یدلواجش نزا هدنرد

 ۰ ردشلوا توف یتعوط هنیرلح را ۱۳۰۵ نکیا نک اس

 یشاب یجوبق رد سودخم كناشا ینطصم زهاب ٠ ( كب بنار یسوم )
 ۱۳۱۲ تیاهن یدنلوب یخد هدنراقلاغا كلولب راش بولوا یساعا رادسو

 ردنوفدم هدنسهکن ی رد هوا یدلیا تافو هدنرب یمرکی كن رخ الایذاج

 هدنشب نوا كنناضهر ۱۲۲۰ بولوایثاب یعوق ( كب هارا ) ندنرامودعم

 * ردرلکب لیلخو نچرلادبع یرارکید یدلدا نفد هتناب بودا تافو

 هماح بوثوا غارح هتسهطوا یلرفس هدنوباه نوردنا ( اغایسوم )

 ردوفدم هدنسهرد دجا دیس ردشلوا توف هدنحر ۱۲۱۲ نواوا یثاب یوش

 هدننايارزو ی رد ردنسهداژ هع رک كاناشاب ناقع لا واد ) اشاب یسو٭ )



 eset تب اا دا تم مم ھل

 تب 0 ۱

 سردم بولوا ,ضیفم ندنولاه نوردنا ( بلح ۰ یدنفا یسوم )
 یداوا توف هدنرخالا یذاج ۱۰۷۳ بولوا یسالنم سدق هرکتص ردشلوا

 .بولوا ندنیسردم یاملص ( یدنفا مرکلادبع ) یعودم ید ریپرب لضاف
 ۰ ردشلوا توف هدنسیتلا نوا كنسهدمقلا یف ۳

 ۱۰۷۷ یدلوا ندارسا بوشیت ندکلیکصاخ ( کصاخءاشاب یسوم )

 . ردشلوا توف ءرکص هنس یارب یدلوا یسبلاو لصوم هد
 ناکرزاب هللا دانا ندهمنولخ ردیلومناتسا ( یدنفا یروکش یسوم)

 ردنوفدم هدراخ ربا یدلوا توف هدنمرخ ۱۰۷۸ ردشلوا یعش یسکت

 ۰ یدنا یعاش « ثدح + رسقم

 یجناتسب هدنرخاوا ۱۰۹۸ بولوا کصاخ . (دووانرا ۰ اشا یسوم )
 یدلیا لاصفنا بقعرد هدهسیدلوا یساغا یریهکی هدننئاوا ۱۰۹۹ یداوا یشاب

 یدلوا یسیلاو هينا هد ۱۱۱۲ لزعلادعب بولوا یسکب رلکب رازح هد ۱۰٩

 ۰ ردشلوا توق هداروا هرکص هنس کیا رب
 سد هد ۱۱۰۲ یدلوا یبهمالع ضیفتلاب (  برع . اشات یسوم (

 ًاسدأت هدنبجر ۱۰۱۱ یدلوا کب همالع هنن لزعلادسب بولوا یسیکب رلکب

 ۰ یدلوا توف

 ةندم هدب * النم  سزدم ردیلینومطس ( لزق ۰ یدنفا یسوم )
 یدلدا الجا هزقاسهلتاکش ,ندنملاظم كنبرامدآ هدقلهرا یدلوا یسالنم هرونم
 ۱۱۱۹ یدلوا یاب لومناتسا هد ۱۱۰۵و یسهابهکم هد ۱۱۰۲ قالطالادعب

 ندبلاوم یعودخ یدآ ږیپرب ندامص یدلوا توف هدنسیدن كنل والا یذاج

 توف هدنرل-حرات ۱۱۵ بولوا یمالنم نادهو سردم ( یدنفا دوم )

 ۰ رد( یدنفا هللادبع هداز یسوم یثاب میم ) یدضح ردشل وا

 هد ۱۱۲۹ یدلوا یسادک لوق ضیفتاب ندرعکی ( اغا یسوم )

 ۰ ردشلوا توف ًابقاعتم یدلوا یلزع بیس ییلهتسخ
 بولوا یعش یسهواز اشاب یلع قبتع (دیس یدنفا ملک ی بوم )

 ۱ . ردشلوا توف هد ۰

 ۱۱۳ بولوا سردم ردیلغوا یدنفا دجا یناکرب (  یدنفا یسوم )
 ۰ یدزاب همشاح هد لبر وکشاط ردشلوا توف هد



 7 ۸ بولوا ,e نیدوب هد ۷ یدلوا اتش هدنویاه تاکر

 0 لزع هدر ۰ £o یدلوا یدلاو نیدوب هنن هد ۰ یدلدا لز

 3 هنسوابولوا ارد نادوق هد ۱۰۵۵ یذدلوا یسلاو هرتساس و بولیدیا

 E ا 9 یدلدا نفد وک روتک هرادکسا یمهزانح یدلوا دهش هدزوسیعا

 ۰ ردزاو یسربخ راثآو لیجرک ذ بولوا روان" تدّوم

 ردیعودحم كن دنفا سابلا نیدلا توت بیبط ( یدنفا یسوم )

 ۱۰۳۰ قو یسارا یدلوااطا و هلیس هاو لوطاا نکیا نداطا

 E یدلوا بوکتمو لوزعم هدنحر ۱۰۳۱ تولوا ی 9 یوطانا هدنلاوش
 ۰ یدیآ بطقذاح یدابا لاحرا هدنرخالاعسر ۱۰,۹

 هنر ۱۰ ۰ شفتلاپهدوناه نوردنا ( كحوک ءاشاب یسوم )

 ۰۵۵ ردشلوا نيشنهبق جوزلاب ناطلس هديبع ًاقاعتمو یسیلاو لیا مور

 1 هد ۱۰۵۷و یدلدا لزع هدننابعش ۱۰۵۰ بولوا یسیلاودادفپ هدنبجر

 . ۰ یدنا نیم” هدهحرد یه ورو یدلوا

 . هبحاصم روند یخد ( یثاب یجوبق ) کوب (ہرق - اشاب یسوم )
 ۰ هدعب یتما هناسرت هد ۰ بول آ یاب وا كرا میوزت یواخ هراب رکش

 . شاب هدنلاوش هنسوا یدلوا روو یساغا یرچکی هد ۱۰۵۵ یساغا رلهامس

 3 دنرادص هدنرخالا یذاج ۱۰5۵۷ یدلوا ایرد نادوبق هد ۱۰۵۹ و رادرتفد

 . ریزوهلفلروس ناسحا هاشاب دجا ییاقمعاق ترادص هدناوصو یدنا وا توعد

 13 .دحایذ ۱۰6۸ یدلوا یبلاو دادنب هدنسهدمقلایذ تانهتسوا یدلوا ینا

 3 ۰ عیش یدلدا هناما هد ۱۰۰٩ یدلیا تدوع هداعسرد بونلوا لزع هدنس

 یدا روبع

 3 یبهرک ذن دیدنفا دنعسواو سردم (  یجءهرک دت ۰ یدنفا یسوم )

 . ردشلوا توف هدنرفص ۱۰6۹ بولوا یسالنم رانف ره یکی هدمب ردشلوا
 3 سدق کشت یدلوا یجهرک دنو سردم هدون ردنلمن ومطسق ) یدنفا یسوم )

 ۰ یدا لسمو دقتعم یدلوا توف هدنبحر ۱۰5۰ بولوا یسالنم رصمو
 ۳:0۸ یناب اب شفا "ردل اوج (  فا د یموم )

 | توف هدمب ردشلسا لزع هدنرخالامیر هنسوا بولوا یساثا یرهکی هدنرفص
 . ردشلوا



 تا و۲۷۷ بس ۱ ۱
 شاط هرکص ندلومناتسا مث بولوا ندشیمبارعن ( یراص ۰ یبوم)

 ۰ یدیاپ دج رب هنمان هدناصق

 هدنکلشکرساشا.دج خناخ بولوا یمدقا كنسارمارصم . ( ڭا سوء )
 ٩۲۰ اشا قحنا ردشلردنوکما هقداص وب ندهبنس تنطاس فرط نوجا ییفد

 ۰ یدلیا دیهش یو هلتناخ سح هد

 مورضرا هرکص یدلوا نداسا شیفتاب ( ولدجا لزق ۰ اشابیسو» )
 بویم هنازق تیثیحو عقو هبجرلاروا هلبا سوه هراکش یدلوا یسکبرلکب
 ۰ .یدلوا دیهش هد ٩۰۱ هلتک رح ندناتتجروک

 -سیبر هد ۱۰۰۰ یببهرک دن پوشی ندلاع باب. ( یدنفا یسوم )
 سی ر ةلاصا هش هد ۱۰۰4 یاقمغاق تساير هد ۱۰۰۲ لزملادسب باتکلا
 یما شتفد ارج ومو نشر الا" هدندهزاو اشن نرغب یک امد ۱۰۰۵و

 هلا لاحت زا هنسوا بولوا باتکلاسر هد ۱۰۰۸و ینا هنن هد ۱۰۰٩ و

 ۰. یدا مدقمو یشنم ردشلسا نفد هرادکسا

 دوولاضم هلتساربا بولوا ندنراثواچ یلاعءاکرد ( شواچ یسوم )
 كسا كره ندنرزوا زوب یهنط هللا یزاغ كس چاقزب یللاربا هدنموجه
 . ردراو یدعسرب بولوا روغو یزاغر شعازق یرح هلا لتف نشد رفت

 .رضح عبار دارم ناطلس ضیفتلاپ هدنوباه نوردا . ( یخ یسوم )

 تافو ًادیهش هد ۱۰۶۱ ردناذ تیدارب شلوا نوغطو لوقم عاد كنىرلت
 ی 2 ردشلنا

 یشاب نابکس هد ۱۰2۱ :بوشبتم ندنغاجوا یرهگی . ( اغا یسوم )
 ۰ ردشلیا لاحرا لاصفالادمبیدلوا یسکب رلکب ناو هد ۱۰۶۲و

 ( یسوم ) ردشلبا ان دیر بولوا یشاب یوا ( اغا یسوه )

 دنیا اسب یید م یسداکسا تیم هك وا بول وا ندنفانصا یجوح

 یدلوا یتفم دن هفک و یصاق ردیلهفک ( دسلا یدنفا یک سوم )

 یدلوا توف الوزعم هد ۱۰۵۵ یدلردتا لاصفنا هدنلزع یارک كيناح

 : ردرهام عاش یدلدا نفد هتسهرت هداروا بودا اشنا عماجرب

 یرایرهشرادعتس بوش ندنواهنوردنا ردیلهتسون (اشاب یموم )

 هد ۱۱16و نیشن هبق رزو هد ۱۰6 بواوا یسلاو رصم هد ۳ یدلوا ۲
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 1 e اوا هلآ لاحرا هد ۱۲۲۳ یخد ( اغا نی ] ناو قا یک

 هد ۰ ضفتلاب ندنلف تاضرسفت ا یدتفا ینطصم فشن )

 ردشلدیا لزع هد ۱۲۲: تولوا یحاش رشت هد ۲۲۳ و یرادهسیک تافرشت

 ماهسارارکت هد ۲۳۷ و یحناف رشت راو 3 رو یسح هان زور ماهسا هدعا

 . ۰ یدلوا توف تكا كنلوالایذاج ٩۲۳۸ بولوا یسحهعطاقم

 ES iG ءرکذ ت شفتاب ندلق ( یدنفا دجا فته ) ۱

 - ردشللا لاحت زا هدمب و لاصفنا هد ۱۳۶7 بولوا لوا

 ٩۲۷۵ و یسردم :( هداز یدنفا یدمس دىلا - یدنفا فم )

 ۰ ردشلوا توف ءدب یداوا یمالنم راف رهشیکی هدنرخالاعسو

 بولوا ندنسآیحا یرضع لوادزباب ناطاس ( نوبوق ۰ اشا یسوم) ۰
 یدلوااشا و رتزو ههنا راشم هد ۶ یدشفلوب هدنتمدخ یلح یسوم یودح

 ۰ ردشلوا توف هدهسور هد و لوزعم هد ۶

 كر دج یردارب رد یمودع كکب ىلع یسلاو نامارق ( كب یسوم )
 هعزاتم ردارب کا هنس چاقرن یندلوا ب هئوق هدکدلدا قزع هد ۳۲
 . هدقدلواتوف الوت كب دم هددنبدلوا یسلاو هنوق رارکت كب دمج بودا

 ردرلکب یسعو مهاربا یربغوا كکب دج قحنا یدلوا کب هبنوق بولکوب
 كاللا :هدنرلقدلوا داماد دین ناخ دارح ناطلس بوزوس زو هتنطلس راپ
 شلدسا لزع هجرت بحاص نانلو صلع ربع بونلوا ناسحا هکب مهاربا

 مهاربا قحا ردشلوا توف هداروا نواکح هرضم یفیدلوا بحاصتم هدواو

 ۰ ردشلبا راهظا هللعف ینیدلوا لها كمع تصنو هدكي

 < رها ءداز التم ر د رثساونا 4( یمور ؛داز یاق ۰ اشاب یسوم)

  النم زدیلغوا هلدعالنم ود یدنفادوعهحوق یوهسورب "یتاق ردراشءد

 نوجمالیصح لاک | نیزسقلوا یربخ كنناقلعت ردشموتواند,رانف نیدلاسهش

 هدهیضایرمواع ید وا ۳ دکب غلا هلا لصحم لاک | هداروا یدلوامزاع نارا

 یدشیااچ هدکلرت هلا دیشچ نیدلاثابع هنداحما هناخدصر ندنشدلوا رهام

 یرقان ردشلبالاحت را هد ۸۶۱ تاذوم پویساواقفومهنمااهدیسیکی

 ۰ ردراو یبهلاسر قلتهبیحمارعاو



 ی
 هنعل رادرتفد هسورت هلاوخا و وام هدیدمزا بولوا یراشنتسمهیلام ۳

 هدنوک کیا هدهسبدلوا یرظان هملام الاب ۀبتراب هدنمرم ۲۹۹ ردشلردنوک
 ی ردب یدلواتوف ةاسفەد ۱۳۰۹ ندیم هب هسور هل را درتفد رارکت هلبالّرع

 ىدا یاس ناب
 كنرلترمضح اش سار یجاح قباس یرظان هرم"( كب نیسح رینم )

 ندیناطاس بتکم ردیدنفا اسر دجخ یتاک شاب هرح بتکم یردب ردینکی
 ۱۳۰ نکیایردنیهششاب هتشپو شقک هکل ردنبهشبوریک هنلقهیبنحاتا ررحت

 ۰ یدا کک ذ ردشملواتوف هدنلوالایذاج

 ا قال یهو صاح ( هداز شف ۰ يدقا ا
 ردشلواتوف هد ۱۱5۳۲ نکیا یسضاق فشهدرصم بولوا سردمو یتودع

 ۱ ۰ ردندا رعش

 هنارا هدننرافس كندنفا دشارردیلهک اطنا ( یدنفا ینطصم فشم)
 بونلوامازعا صوصخُثماناب هنلارقدل هدنسهعجایذ ۱۱6۰ یدشتک هدکلرب
 .هرک دن هللام هد ۱۵۳ بولوا یناهمانزور هدنلاوشتآ ۲ یدلرب و كاهحاوخ

 هلام اناث هدنلاوش ۱۵۰ یداوا یسیمیا ناربا هدنرخالامیر ۱۵4و ییح

 بتاک یدلدا نفد در یاس بودا لاح را هد ۱۲ تولوا یسحهرک دن

 ۱ ۰ یدا عاشو

 بولوایسیشاب یبهوهق یرلترضح میلس ناطاس ۰ ( یدنفا دمج فین )
 هد ۱۲۲۲ بولوا یسحزای یساغا ةداعسلاراد هدعب یدلوا ندناکحاوخ هرکص

 ندهبتک ود یدلیا لاحرا هدنشب كنلوالاعسر ۱۲۲۷ ردشلبا لاصفنا

 ( یدنفا نیسح دماحا) سردم یرکید هد ۱ ( یدنفا دم تع )

 راردنوفدم هدنسهمشچ قلیرا یسهرایدلیاتافو هدندردیمرکی كنلاوش ۷
 ۱ 3 یراد هسک سور ی داماد رد رای دنفا ( مهارتاو دعس ) یرلمودع رکید

 ندنداضحا یج زای رد( اشاب لیبل دخ ) ییودخحم بولوا ( یدنفا یرکش )
 ( كب زب نع دجا ) یودح كو و هد ۰۸۰ ( كب یتسح یجاح ) نداتک

 یجیزای «ددنزخ رد ( یدنفا یتسح ) هددرب ندندافحا یدلواتوف هد ۲



 E فا نا ا 11 هرک دن هعلق كح وک هد ۸

IFAدهبتک غوا رهوفلم ا اتکشم ردشلوا توف هدنش كن رفع  

 دنا هتوف راک ا ار این ) یدفحو هد ۲۸ كب یجر
 ۰ رلیدنلوا نقد

  Eوا نت فا ار ع نوزوآ - زنا 3 2
  ۰ردشلوأ ىسحەعطاقمسودرەد

 ۳3 بوشت ندنلق ب ( یدنفا دج بینم جامل ا ]

 ٠ هدراقرادرتفد اصوصخ و هدنرلت رومأم هرشط هرکص بولوایتبما نوردنا دغاک

 1 e ۱۲۷۸ یدیشلوا ندنلاحر یلوا فتص یلوا قرەنلوب هریفو ننس
 2 هنهاکر د هدد یسوم یراص هداصق شاط یدلوا توف هدنشب نوا

 r ۰ ردشلدسا

 3 ۳۲ تواوا ناسمو لصخ يا (  اشا دج 1

 انا هد "هو هلاحرت هدنل والامسر ۲۰۳و قوازوب ًاقامتمو فرصت ساویس
 3 EE هد ۷٣ و شعرم هد ۷۲ هدعبو ساوبس

 ِ هب 2 ا اقش راد لاحم | هد ۱۲۸۶ و شلال لزع هدعب بو و

 3 ۱ ۰ ردب وفدم

 2 ود كندنفا نیما عیفر ییالک ( ہداز ییالاک ۰ یدنفا دجا بیم )

 3 ۰ یدبا عاش ردیم

 وا ننسبک ی هات زور ردیلهن ردا ( یلح نیسح یربنم )

 ۰ ىدا ندارعش ردشلوا توف هد ۵

 ۱2 شرم یار م (یدنا نیا دما دم )
 13 ۱ ۰ ردیاش یدلیا تافو هد ۱۱۸۳ یدبا

 ۱ 1 لر كناآ فسوب یسادک ناطلس هدلاو ( كب دج رين )
 ۰ رکمذکم هد ۵4 و یسالنم هب رداهدنرخالامسر ۲۵۰ یسالنمح رع ؛سردم

 ۴ توت هدنر خراب E یدلوا یسهنات لوبناتسا هدنسهدعملایذ ۲۲۱۳و ىس دماي

 لب دخ بشار ی راو

 بوش كنافا فراح یجرخ لیکو كناشاب ىلع ( كب دج نم )

 1 لزعلادپو شلوا یسیحهیساع تادراو هد ۲۹۲ ضفتابنددیلام

3 



 RA “oY تم

 یارکبحاص ( یارک اقص ) لغوا كارک دوم ندنرادودع ردناخ نارو

 . ردشلوا توف هد ۹٩9۷ بولوا ناخ نازق هنر

 یردب رد مود یارک ملس یجاح ( ینا ناخ یارک یلکنم )
 ۱۲۰ تولوا یاغلاق هد ۱۱۸ و نیدلارون هد ۱۱۱ بولوا رکسعرس هدننامز

 بولوا یافلاق اب هد ۱۳۵ یدناوا حارخا هلیا مور هللا لژع هد

 .مسر ۱۱۷ یدلوا یناخ عرق هد ۱۳۷ یدلدبا لزع هدنسهدعقلایذ ۸

 ۱۱۲ یدلوا یناخ معرف ۳1 هدن رخ الاعسر ۱۱۰ ۰ بوللوا لزع هدنرحالا

 ۰ یدیا مقتسمو لدتعم دما لاخح زا ہک

 «یدلواتوف هد۱۰۷۰ بولوایاردئزام ردلناتسدنه (ینوصدخالتم)

 ردشلوا توف هد ۱۰۷۲ ردمنارا یخد و ( یناشخد هاش النم )

 ۰ راردندهمنارا یارعش هدیسکیآ

 هدننابمش۱۱۰۰ بولوا سردم ردیلشاطکشب ( سطقا ۰ يلح النم)
 . یدا التم هنویفاو شرب یذلوا توف

 یسەلاح ولوم اشا مساق هد ۱۳۱ هش رب كي ,دد تحامس رع ( هدد الثم )

 ۰ ردذلوا توف هدندم زا قرهلوا یهش "

 ندناکحاوخ و یناکرلیبمل .د ۲۲۳ بوشیت ندلق  (یدننادعبن)
 . ردشلوا توف هدمب یداوا
 میدنفا هلااطعو سردم هد ۱۱۸۹ ردیاتبع ( یدنفادع بن )

 یاب سدق هد ۱۲۰۹ بولوا یسهجاّوخ نواه یارس هدعب یدلوا عم ۱

 هدنلوالایذاج ۲۱۵و یاب هکم هد ۲۱5و یسالنم هسخ دالب هرکص یدلوا

 یوطاناهدنبحر هنسواو یرومأم هلاکم سلع هدنمرحم ۲۲۲و یس لوبناتسا

 هّلاءاطع دلا راشم هدنزوقط یمرکی كنلوالایذاج ۱۲۲۳ یدلوا یسهاب
 هر توایردنوک ههرقآ ونو شلدسا بیرغت ندنداعسرد هدکلرب هدفا

 یدلوا توق هداروا هدنسمرکی كنلاوش ۸ ردشلروتک هندنآ راسلزوک"

 یقنمو اش هدهالک هنشلا یدا قثاف هننارقا هدناسدا بول وا کا هدنفره

 یخد لیذ هخاشلا ةحودو یرادیشاح ییرعو شما هجرت یریکریس بولوا ر
 . ردرایدنفا د دین یدقخ قداص یودخ رد روکا

 شیفتاب ندلق ردیمودخ كنیدنفا حن نافع (٠ ىدنفا مهارا ایم)



 تنی ها5 بس

 ر ا ناطلس یرنلوا رصاعم هل راترضح یراق ناخ ناعع
 0 3 ۰ روند ( اشتم ) نالا هنساول ردعلنا لاح را

 ۰ بولوا نیناضق رد راتق : ریشکی ( یدنفایهک ۲ روصنم )
 2 اع رفعاوا شوق

 دادنبهد >£ ردشلوا ییمانزور بوت ندلخ ( یدنفاروصتم )

 ۰ یدلوا دېش هدننرح
 یبلول یمن رد هد ۱۱۸۰ سردم ( یدنفاد دسلایروصنم (

 ردنوفدم هدوق یرک ۱ یدلوا توف هدنید یس.دعتقلایذز ۳ الوو

 . ردندالعنیل وحش
 یدلوا یهاشداب بحاصمرس ضفتابندنواهیارس ( اعاروصنم )
 ۱ ۰ رشنوفدم هدنعماح همزايا یدلوا توف هدنلوالایذاج ۲

 دادنب اینک | بولوا یش یتریثع كفتنم هددادفب (  اشا روصنم )
 ناریمریم ًافطلت هرکمیدبا رهامعزا یسهناراکتعواطعمدع تاکرح یتیرایلاو
 ردشلدا اضعا هنلود یاروش هنس چافرت ردشلروتک هنداعسرد هدعب بولوا

 - ردوا توف هد ۱۳۰۰ هلاتع نع هدادفپ انوذأم

 هد ۸۷۱ ردمودحم كاخ یارک یجاح ( لوا ناخ یارک یلکنم )

 دازربم كتما یلغوا یلاها «دهام یصجوا بولوا یناخ عرق هدنافو یردب

 "الوتقم لغوا هداتقوزا بوذا املا هرازیوتح هلکرت ییاروا هلرلتا تیعبت

 یبلاراشم بودک اشا دجا كيدک هیهفک ندهنس تنطلس باج بولوا توف
 لعواهدو ردشلروس بصن یناخ حرق رارکت قرملآ هم هلع تلود ةياج ریز

 ینانعتکلم ةيمض هللروصوب محرق هتشيا ردشتا بصن یانلاق ( ییارک دج )
 یرلت رضح ناخ زاب ناطلس ردشفل وهدتمدخ هناقداص هدلا راشمناخ بولیدا

 «باعوخاباتح » هدنرلهباس نیءارفبووس یقداصءدنو هدنسهحرد توخا
 توف هدنسهبصق نامرک خرف هدنسهعحایذ ٩۱۸ یدبا رلرروبب تافتلا هند

 لو ۰ دعم : ندتع . قداص ردنوفدم هددصوصح هبرت هداروا ردشلوا

 یرلءودخم ردلا-زکسقرق یراما تدمو کیا ش۶ ینس یدابدوم «برشم
 درام ) ردرلیارک بحاص ۰ تدابعس «كرابم ۰ شاترب ۰ خف ۰ دوج « دم

 یودخ هکر دشلوا توف نکیآ هدنشاب زوتوا یلوا ءام یتلا ندنرد ( یارک



 بس 6٩6 بس

Eهد ٩۰۱۸ بوئل وب هدنابراحم ارح هدکلر هللااشاب لک ا  

 نداصایخد (یلح يلع )یمودحم ردشلوا دېش هد ۳ یدلواکب سودر

  ردشلدىاوحم بول وارسا هنمشد هلکب زی وزب « هدنک وا ماسیس هد ۰ 6۰ بولوا

 تولوا تاذرن روسح ندنساحآ هب رح ردیلزقاس ( اشا ناح و

 ۰ تواواریساهنآ زا هد ۰ 40 و شلوا یسادفتکهناسرتو کب هفرواو کپ طیمد

 د رح ( اشاد ) یودخم ردشلنا تافو هدعا و شلوا صالخ هد ۰ 1۹ ۱

 توف دعا بوو هك رج هدنسهربزح درک هد ۱ ۵ بواوا ندنسایحآ ۳

 هدرل ههسو بواوا ندا رعا یخد ) اشا نجرلادبع ) یودخغع رکید ږدو

 اشا هدهناسرت ید ) اشاب دم ( یودع كناشاب نجرلادبعو ردشلوا توف

 ( اشا نجرلادبع ) یودم كو ردشماشپ ردق هنراخرات ۱۱۱۵ و شلوآ

 هدرلازغ یمهلج ردنوفدم هدندرا هناسرت ردشلیا لاحترا هد ۱۱۶۱ هسیا

 ۱ ۰ ردراشلبا دوحو تاما:

 هد۱۱۸۸ یدآ یسهدش یزع 3 تواوا ادخ بودح ) هدد یم ) ۱

 ۰ یدا ندتمارک لها رد وفدم هدنشاب راکم یدلوا توف هدهسور

 یرظان نامل هد ۲۰۲ هنورطاپ بولوا ندنساما هناسرت ( كب یم )

 ۰ یدلبالاحم را ءدهمیلس لئاوا یدلوا نواه ٌهنادوبق هدنبجر ۳

 توف هد ٩۲۹ یدلوا سردمو یوزنم هدرتسانم ( یلح یلرتسانم )

 ٩۸۷ بولوا یسیتفم سیرقو هفکر دیلهنالع ( رابتخاونم ) ردلضاف یداوا

 ۰ یداروبشم هللع یدلوا توف هدنلاوش

 ریسا هدنبرح روت بولوا ندیناخ دیزیاب ناطلس یارما . ( كبتنم )

 ردشلوا توف هد ٩ یدلوا ر زو هب یلح یسوم هدنراما هلصالخ راو ۱

 یرخآ كرابا قوحر بول وا نک اس هدنسلاوح بلکسا ) كى تسمه و ید

 قجورح نده سورحخ كلاع بوروس بضع ناخدجم ناطلس ىلج یدا

 شلروک هد ییا مور بولواوفع رهظم ءابتعافش ارزو هدهسیدروم نامرف

 ( كد ) یغوا ردشلوا توف هداروا بونلوا ناکسا هلع مان ( شنوق و

 ۰ ردشهروتک هدوجو تاریخ رئاسو تراع مظع هداروا

 ناطلس یددایفرصت+ هلفم بواوا ندنرلکب ج وا قوعلس ( كاشتنم )
EOE E O FEتوش نسب تیره ی او یار نم کم ید یارقرتایو فا اتش  



 سس ی

 ۳ را تره لا ر دوم ترضح دف شیوا ها درف
 یا ف ا ۱۲۳ بوئشش ندنعاحوا جاب )ا (

 2 تک یدابا لاحت را هدع و لاصنا هدنسهع | یذ ۱۲۳۷ یدلوا

 ٠ شاب قوق هدننرادص كنوا ردینکی كناشایدجا زال (اشاب شع )

 هد بو شفلو هدي رح هدنتهح رهشیکی هد ۲۳۷ بولوا ناریمریم هدمبو
 بولوا یسنکبرلکب هنطا هدنلاوش ۱۲۰ تولوا یرصم بحاص راصحهرق

 ۰ ردشلوا توف ه هرکص ندنحرات ۱۲۶ ۲ لزعلادعب

 دا یجوپقبوا وا ینیاق كناشاب ىلع لطرف (یدنفادجچ شمع )

 ت ا تافو کنت | یک: ۱۳۵۶ بولوا نیما ندعغ ناکشک هرکض

 ِ ۰ رد وفدم هداشاب

 o هلا مدقبسک ششفتلاب هدنوناه نیبام ( اغا شمت )

 ردشلتا لا-را هد ۲ ِ 2۹ هدنراخ رات ۱۳۷۸ یدلوا یهاشدام

 بودناتافو هد ۹ ) كى قث ار ) یسالال هدازهش لئواه نوردنا یتودع

 ۰ یدنلوا نفد هدجا هحهرق

 بولوا یجهرک دن هدننرادص اشا دجا هرق ( نالغوا - یلح یم )

 . هد ٩۰۸ یدلیا عزن ینفصن كنتماعز هلا لزع هچلوا مظعاردص اشا ؛ مسر

 رود یدلوا یرادرتفد ییوطاناو ییما رتفد لزعلادءب ردشلوا تانک رب

 ۰ یدازق لها ردا لاحت را هدست ناخملس ناطلس

 ۱ نوا یدروتک هبدح نکیآ ندنفانصا ی یلعت ( ناغاس . هدد ی )

 ۰  تاقدصوروذن هدلاحوا هنس ۳۳ بولواهداتفا هدنسهناخ یک هدنشاطلین هدنناق

 ٠  ردشلیا لاحرا هدندرد نوا كنیرخالاعبد ۹۸۷ یدلوا تاضوبف عبنم هل
 ردشروس نامرف یتساشنا ههرترب هنرزوا یرلترضح كلا ناخداع ناطلس

 ۰ ید ۰ کح ۰ زومر یرازوس

 ك «درلاروا بواوا راعش انغ رادمانریما ردیلهتسون (  كب ىم )

 ردشلوا دیش هدنسهعقو هنسو هد ۱ یدنلو هدتمدخ رلهنس قوح

e Ahk EN ait Aa ak LDA SE 

 ۰ رداشاب مهار شوخ رس یودع

 رح قردلوا ېحاص هنیفس بولوا یلدناسرت رددووانرا ( كيىم )
 هههاسرت هن لزعلادعب بولوایب بر ساب ارطهد ۱۰. ید آ مان هد دیفس
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 لا ینو

 بس 6۱۳

 هه هدنرقص ۱۲۰۳ یدلروس ناسحا ترازو ینبم هشامدح هدنحوآ

 ۰ یدلوا دېش هدنسهب را

 هزکبسو:یسهبفیلج یا یاس ا 6 یدتنا 4 شق
 لسغوا یدلیا تافو هدندرد یمرکی كشحر ۱۲۰4 یدلوا یرادهسیک

 « ردنوفدم هدنجراخ روس یدلوا توف هد ۱۲۳۰ ( یدنفانمادجم )

 قدنص کک رک اد يکي نامع یلکیلالس ( یدنفادجحم شم )

 بولوا یتیمایرک ناخد ندنلولم كن( اغانایع ) یسالس هدءب بولوا یا

 هدعز ییماد را هد ۱۳۰۳ یدلوا ندناکحا وح هاش اتک راسی ءا رع هد ۲

 هاصاتزود ی اما یرومآم تاربمجت ی هعلق .دارفلب د ۲۰۰ بول وا نیما عیطم

 هدشابمش۲۲ ۲ لوا ةساح هد ۲۲۰ تولوا ناد ناطاسو یا قش رادرتفد

 نواه باک ر هدنرفص ۲۲۲ بولوا یرظا تابوبحو یرادرتفد عبار قش

 دیهش هللا یسوم ردع بل کیس نوا كدلوالا عبر ۱۲۲۲ یدلوا یسادخک

 بساع + مقتسم یدلدا نفد هدنسهقرا یهاکرد یرغشاک هدب وا یثمن یدلوا

 ٠ یدا یدآ شنا

 تیاتک لیصح بول و هدیرلهرناد ارزو رددووایرا (اشاب شم )

 ندنکحاوخ و یسادخمل وبق هلیسادسس تبسن هاش فسوب اض هرکص ردشلیا
 شرف فتا ۲۲۲ و یتدبساحم شاپ قرللو «دهساود تامدخ یدلوا

 ماقمعاق هللرازو هدنزکس یمرکی كنناضهر ۱۲۲۳ بولوا یشابشواج هدنحوآ

 كنهدعقلایذ یدلوا مظعا ردص دخالاب ینواه رهم هدنحوا كلاوش یدلیآ

 یرکی كنلوالایذاج ۱۲۲۶ یدلدا مازعا هزقاس ًامقم هلا لزع هدندرد نوا

 ررضوعشییو یلح « رسناش .زحاع ندروما قترو قتف یدلیا تافو هدنشپ
 ۰ یدیآ

 ندنراحتو تورث بابراوندنهوجو هزر ( یغوایجزوط ۰ افاشم )

 لزع هرکس ردشلربو یغاجنس كيناج هلینظفاعموطاب هدنمرح ۱۲۲۷ بولوا
 ` یشیدلوا هدنزرط کب هرد كنو ضرثل اشا نایلس هداز رادهشزخ یدلدآ

 شمک یزوب یس روند ردشلوا ثعاب هشوف ا ۱۲۳۲ هلیع

 هرکص یخد ( ۶۱ یردق ) ندنسابرقا شعا مدآرب یلربخو نسحم هیلاها



 ی 0۱۲

 7 ر طارد ا نفد 1 یدلاو هدوبا ردشمک یب یللانسو شالا تافو
 2 و زد تفز ا هجر یمودع یدالزات

 یش یا شالکشب « هد ۱۰۸۰ ردیلپوا . ( هددد شمع )
 یودحجهنرب ردیعاش هل راصاع یصش < ۰ یلال یدلبا لاح را هد ۱۱۳ بولوآ

 دچ دی ل قد هع رک هنر یدلیا تاقو هد ۱۱۷۷ تولوا ) هدددجا )

 ET ۰. ردشلنا لاحشرا هد ۷۸ ) هدد قداص

 ٠ ق وب هدنسودرا نارا هللاقلئاریمرام بولوآ نداسا (  اهاب شم )
 ا ر وق ترازو ةتراب هد والایر ۱۱:٩ ردشلنا تمدخ راهظا
 9 - هدنلوالایذاج ۱۱۳۰ یدلوا رومآمهتیحوا هدنرلب رح امالاوهسور هد ۹

 .. ردشلواتوف هدار رایدلوایمیلاو رکبراید هد ۱۱6۳ یدلوایرکسعرسندو
 ۰ رداشاپ ركبوا یمودخع یدیا لتقایلو عیجمشو دعتسم ۱

 شیفت نده ردشنکی E ( یذنفادمجت دسلاشم 7

 ۱۱۱۳ یدلوا رادرتفد شاب هدندرد كانناضمر ۱۱۰۲ نکیا یسهفیلح تمذ

 . كنرخالامسر ۱3۶ یدلوا یسادختکترادص ینوک یجندردیمرکی كننابعش
  یدلدا الحا هلیتمهت قلوا یعاس هنرادص لاصحخساو یدناوا لزع هدنسیکیآ

 ۱ 2 بولوا یتیما رتفد هدنرخالا عبر هنسوا یدنلوا قالطا هدنرفص ۵

  هدنلاوش ۱٨۸ شلسا بصن انا هد ۰۷ هلا لزع هد ٩3 یقوت هدنلاوش

 . گذاج هنسوا بولوا لوا قش رادرتفد ابا هدنمرخ ۱۷۰ یتاک یرهکی
 رم ردنوفدم هددجاهجءرق یدلوا توف "الوزعم هدنسکیانوا كنسهرخالا

 هناي هلتوف هدنرفص ۱۱۸۳ ( یدنفا قداص دم ) ندنرامودخ ید.ا لتقالو

 بودا تافو هد ۶ ) یدنفا نطصم دیس ( یهود رکیدو شلدانفد

 ىب :رلمداز یلهرسک هدکلرب هللا ( نامعندیس ) لغوا ندا لاحت را هنسوا

 ۰ ردراو یتیرهصد اشا دجا ىلە رسک ردشلدیا نفد هوېقوط هدنرق

 . . ففویهاح دجا ناطلس جوراب ندنوناه نوردنا ( یدنفاشع )

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنسهعخایذ ۱۱۹۹ یدلوا یتاک

 | پواوا بوسنم هنسهطروا شب یرکی كنبرك: ردزال (  اهابشع )
 1 هدنلاوش ۱۲۰۱ و یفرصتم هدک هلقلناریمربم هدنمرم ۱۲۰۱ نکیا ندرلدشب

 | یمرکی كنسهحایذهنسوا هلفوس هبرح هد ۱۲۰۲ یدلواقرصتم لیدنتسو
/ 

Orn Et 



 و
۸ 

 : و تا او ات

 هرکص ولو مک ارش نرد ا الم هدنارتارددلتاتوت یعلم (

 بوبالغا هدنلاسرایتسهلاسر رب یماج یتح ردشلوا ریخالو شابع بولک همور

 بارش رایج هناضم ًاعنم یتسلواترشع یالتبم یدسد مدلوا رحافنب ماصوا

 لاح راهدساخدزباب ترضحلئاوا ردورسییدلباناقتحا هللا هفننرش بویمرو

 ۰ ردیعاش 6 یدلیا

 لنکا ندنفانصا یجموابندناتافو هد ۱۲۹۸ ( یدنفارکیوبا زاتم )
 یرارف بولواسیو هم لوخدلاب هنلق ناوید ردم ود كناغا نطصم یجاح "

 یدمآ هرکص یدلوا یسما نوردنا دغاک هدنلاوش 4۷ و یتاک ناود هاشاب دجا

 یعکلکب هدنمرم ۲۵۹ هدوملادمب ردشلسا الحا هزقاس قلا را ۲ با هنلق

 یراشتسم اعر هد ۱۳ و ناود *یدمآ هد رخالایذاج هتسواو لکو

 یساضعاالاو ساع هدنناعمش ۲۹۹ یدلدا لزع هدنرخالایذاج ۲۱۵ بولوا

 هدنل و الاعس ۵ تولوا یس رهبسام سلح هد ۷٤ والابهدنبحر ۷۳ تولوا

 هدنرخالاعسر ۲۷۸ بولوا یراشتسم هیلام هدنناضمر هنسوا یدلوا دعاقتم

 ترادص هدنسهحایذو یرظان هیلام هدنلوالایذاچ و یرظان نواه فاقوا

 رصم هد ۸٩ و یرظا یواعد هدنسهدعقلایذ ۲۸: یدلوا یراشت ٥

 کی یدلوا توف هدنزکس نوا كنسهدمقلایذ ۱۲۸۷ ردشلوا یاد وق
 «روقو « ردم روپشهلااشنا تعرسو طخنسح ردنوفدم هدنسهاحشولوموق

 ی رظات یافاخرتفد یرلمودح یدا تاذر لقسف ةشسقاب تعسط بحاص < تم ىلع

 ۰ ردینارضح (یدنفاكدیشر نطصم) یسیلاو توریبو(اشاباضریلع)

 رد مود كنیدنفا رک اشدجم ېتاک کرک هطلغ .( كيدجا زات )
 هنکلح بسا فاقواربمزا هرکصو هنکل دم لاملوقاص ندناق یب وتکم هبحراخ
 رقو هنکلر دم فارغلت هنرداو هنکلربدم هاخ هتسو تداعسرد هعفد ییاو

 شلوا دعاقتم هرکص ندقدلوا لئاب هد راقلفرصتم اشتتمو هراساو یرپش

 نفد هدجا هحهرق هلا تافو هدنسکیا نوا كنلاوش ۱۳۱۲ هدنشای شو "
 ۰ یداغیلبو یشن ردشلدا

 ترافس بوقح ندملق رديمودخ كناشاب بکش ( كب حودم )
 هدنسهضیحر ۱۳۰۵ وشفلو هدنکلیحهیساح هلمغلاضعا هع ربخاوهدننب تک 8



ETA 

 ۰۱۷۵ هاب هدنبحر ۱۷۲ بونلوا ج .وزت ناطاس نیز هدعب یدلوا یجناشن
 ۱۷۸ ندو هدنسهحخایذ ۱۷۷ دارغلب هدنلوالایذاج ۱۷ نیتوخ هدنلاوش

 ىلع ردص ماقمعاق هتل دلت ثكلاوش هنسوا بولوا یسلاو دا رغلب هدنحر

 هد ۱۸۱و نادوق اينا هدننابعش ۱۸۰ و یسلاو یلوطانا هدنس هدعقلایذو
 باكر ماقمعاق ةوالع هفاحناشن قرنلا قلنادویق هدننامش ۸۲ یقوت يمض

 .اقمگاق هدنس هدعقلایذ ۱۱۸۷ لصحم نیدو امنا ةوالع هدنناسش ۸۳ یت واھ
 دارفلب انا هدننحر ٩۰ نیتوخ اما هد ۱۸۸ نادوق اا الوزعم ندقلم

 الا «دنلاوش ۱۹۵و رصم هد ۱۹۶ و زوسغا ًاقاعتمو هروم هدننحر ۳
 رد هد ۱۹۹و هروم هن هدنلوالاعسر ۸٩و هدنق هدنروح هام ییاو دارغلب

 ردشلدنا عفر ینرازو هدنمرم ۱۲۰۲ بولوا یسلاو نیدو الا هد ۱۲۰۰ و
 نوا كنناضمر ۱۲۰۹ بولوا یظفاحم هیدنق هنب هلرازو یاسا هدنحراا ۶

 عمر ۱ ۲۰ بول ویلوصو هدنسبد:نوا كنلاوش یدلوا مظعا ردص هدننکیآ

 ناطلس هشئاع ییدلیا ارتشا هدوک هنروا هللا لزع هدنشب یرکی كنلوالا

 یدلیا تافو یسهصک یجنشب نوا كنلاوش ٠۲۱١ ردشلوا مقم هدنسهناتحاس

 ءروقو « هبحو ردشلدا نفد هنسه رت ناطاس شز یسهحوزهدههشج قوفص

 هناذفنتیدا بناطانیل « لیثچ هدشنابمرد رلهرقف لئامهشناطل  فصنم " لداع

 ردراو ک اسا یدلا رولوا رظان ندقازوا یسودنک هلا لیمحمیداصم

 كب بودا لاحترا هد ۱۱۹۵ هدنکلنک ( كب ې ) سردم ندنرامودخ
 نکیا منک ( كب نایلس ) ندنیسردم یمودخم كنآ یدناوا نفد هننلزام یلغوا

 بولوا سردم یخد ( كدلاخدح ) یودخم كنوو یدلباتافو هد ۲
 ) كدجا ) هدنمودعر ردشلدا نفد هوا هدنجوا نوا كنمرخ ۲

 ندنرلمودحم ردکی رداقلادبع ندرودص هدسودحرب ردشلوایثاب یجومقبول وا

 نیما دج ) ندنیسردم یسجانک ردکباهبیودنع بولوا ( كیلاص ) هدیرب
 ۰ ردشلوا توف هدنحوا كنناضمر ۱۲۰۸ ( یدنفا

 قایشابشواح سا هدبلاع باب ردیلومناتسا ( یدنفا دجا كله )

 تیاهن یدلوا ندنراطباض كناروا هدنلکشت یتراظن هلدع بوشش ندنسهژناد

 ۱۳۰۹ قرلوا ذوفت یذ هحاروا ید.شلوا یریدم لج هبلدع هلبلوایلوا

 ۰ یدلدا نفد هنناتسربق یسهرت عاف بولوا توف هدنحوا یرکی كنلاوش

 و

 نر یا امد نیش ادا شی یا



 — وا — ا

 هدنراشیا ماربلاو تالصح هدرب هدنمان ( كب نیدلاءالع ّ ( 3 فو

 ۰ ردروپشم بصح تدش یداراو یشادقرا

 یببهساحم شاب هد ۱۰۰۹ بوشیق ندهلام . ( یدنفا مهاربا كلم )

 ۰ ردشغاانن ینیدحد مافاهرق ( نوتاخكلم ) ردشلوا توف هدعب یدلوا ۱
 ندنواه نوردنا ردهزابا ) اشا دجا كلم ۰ یرایرہش داماد )

 یسیلاو رکب راید هلئرازو هد ۱۱۸ یدلوا یرایربش رادس بولا وتر

 بواوایسیلاو ماش هد ۱۰۵۱ و یسلاو دادنب هدنسهحایذ ۱۰۵۰ بولوا
 رکیراید بنات هد ۱۰۵۵ یدنلوا جوز ناطلس ايق بولک هلوبناتسا هد ۳

 ۱۰۵۸و یسیلاو رکیراید ًابنا هد ۱۰۵ هلبالزع هدنجا هنسوابولوا یسلاو

 یدلدا لزع هدنسهدءهلایذ ۱۰۵٩ بولوا یسلاو داد الات هدنسدعقلا ید

 مظعا ردص نوک یسربا بواوا یسلاو دادنر الا هدن--هدعقلایف ۰

 بولوا یسلاو لیا مور هد ۰۲ و یسلاو هرتسلس هدنناضمر ۱*۱۰ ردشلوا
 هدنلئاوا ۱۰۹۵ ییاقمعاق ترادص هد ۱۰۹2 یدلدا لزع هدنسهح|یذ ۳

 كنمرخ ۱۰۷۳یدلدالزعهد۱۰۷۳ ىسلاوەنس و ەد 1٩ وهرتساسهد 5 وناو

 قفشم ٭ ملس « ملح « روقو دوم یدلیا لاحرا انوعطم هدنسپدب نوا

 یکیدتا تداع یلاسرا دارا هد واھ ۰ هن زخ هسک زو یونس نددادنب یدبا

 ییراعازوا تسد هنارقف لاوما كنعاسا هدهسیا روش روک راک زاهر هدنسفلو

 هفشع ندنناطاس روزاب یسهحخمرات دادغب ینیرللاح یک ییدأت یرلنربو ربخ
 ۰ ردنوفدم هدنشاب هدازبش یس هع رک هربفصرت هدنماب ناطاس ماخ

 رانویلاق بولوا ندناك-جاوخ ضیفتاب ندلف . (یدنفا هاربا كلم )
 هدنعماج اشا دارح یدلوا توف هد ۱۱۹۲ بواوا رارسا بتاکو یمهقیلح
 ۰ ردن وفدم

 نایاس یلدننسوم ندناربمریم روهشم هد لیلقدنف  (اشاب دمج كلم )
 نادویق دنا یرد هد ۱۶۸ یدلبا دلو هد ۱۱۳۲ ردمودم كاا

 هدعل ردشل وا ندنسایآ دداسرت هدشدوع بولوا ندرلطب اص هد رک نکی 7

 یدلوا برد نادوق یناریمریم ٌةمراب هدنمرم ۱33 بولوا یسادخک هنانسرت
 هم ی وکناتسا هل عفر یازوولرع هدب رقص ۱3۹۸ ردشار وترازو مهدنجاهتسوا

 هدنرفص ۱۷۱ و یسیلاو كينالس هلبا ترازو یاقلا هد ۱۱۹ یدلدیا بیرغت



 ِ ۱۳ نت ۸ و

 فايا ۱۹۰ 3 و یمالتم سدق ۰س رخ چد ) یدنتاقداص

 رو هنردآ یی لا + هد ۱۷۰ یدلوا ىس ةا هکم هدیپ یسالتم <

 ۱ E - ردنوقدم

ENکب تکل اسیر تو یا لا ( یدنادع  
 ي . ردشلیا تافو هدنرخالایذاج ۱۱۹۰ یدلوا ندتجاوخو |

 : و و ناقح هلکلسردم ندنواع نوردا ( یدتاد ېم ) -

 رقم هد ۱۱۷ یدلیا ذلوت هددمرکم هکم هد ۹ ردسودح یدفا

 2 فاتناشمر ۱۱۹۸ و هتدعهد ۱۱۹۰ و ماش .د ۱ ۵ كىالسەدنلاوش ۱۱۷۷

 هلو ایسه اب ل وعان ادنی دمی زکبكنناضمرهنسوآ ب ولوا ییضاقلومناتسا هدنزکس

 یرکسعضاق یلوطالا هلیسهاب لبامور هدننواكنلوالامسر ۱۳۰۰ یدلدنالزع

 یدلوا یرکسضاق لا مور هدندردنوا كنسهرخالایذاهج ۰ کک
e 3كنلوالا یذاج ثردزوکیابولوا مالالا یش هدنحوآ نوا كن رفص ۱۳۰  

 مالسالاجش اي انا ہدنجوا یعرکی كنبحر ۱۲۰۰ یدلیا لاصفآ هدننلآ نو

 كنوالایذاج ۱۳۱۲ یدنلوا لزع هدنسکیآ یرکی كتسهدعقلایذ تولوا

 ۰ لاع یدلدا نفد هنسهربطح یدنفآ محرلادبع یدلوا توف هدزوتط نوا

 یفیدنلو یسیلای ردراو یرافقو یلک یدبا رازای قبلمت لزوک بولوا لضاق
 دان فاص«قولخ «زبفیلکت یدما ردهزوک اغاد یتسارقف یراصح لیامود
 هک دلک هتنرایزهرکص هلغلوا ثعاب هنلزع یدنقا هتادبع هداز قحرانات یدیا

 E . اطوصخو هرو یبهت توا ) یدنفاکم بولبحا ثحت ندنکلکسا كنسيلاي

 . لبا حرش ییهرب ؛ديصقو سیم ییهدر :ديصقردشعد ( زرازب ندقجراتات
 . یدزاتاقلعت ضب هیواضس ریسقت

 ۱۲۲۰ یدلوا یا ةکم دعب + النم ۰ سرد ( كد کم )

 سردم یودحخ ردنوفدم هدنراوج بوبا یدلوا توف هدنرخالایذاج

 .ردىدامادڭكىوالئم تزع هداز یدک زدشانا تافو هد ۸ ) ك.یحم )

 یجەرک دن هناشا نانسهجوق رد بلغوا نیدلا رد جش ( قجالنم )

 ۰. * ردشلوا توف البقم یدلربو یضها تسایرو یدلوا

  رکیراید بوشیزاق هتیراشیا مازلا بوش نددلام (  اغایدجا كلم )
 هرکص ندنخرات تم یدلرو یخد یاب یبرلکب قلارارب یدلوا یرادرتفد
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 هدنناضمر ۱۰۶۱ نکیا سردم ردیلمورضرا ( یدنفا دوصقم )

 ۱ ۰ یدیا تلصخ كہ یدلوا توف

 بوئش ندنمدخ یدنفارع رادرتفد بولوا یهایس ( اشا دوصقم (

 یسلاو رکبراپد هد ۰ هلا ترازو روحارب,و اشک راد

 یدلوایسلاورصم هدنزوقط كنبحر ۱۰۵۲ یدلدا لزع هد ۱۰6۱ یدلوا

 توف هدنبحر ۱۰۰2 هدنلوصو بولوا لزع هدنحوا نوا كنرفص 6

 ینطصم هرفیدنآ رورغمو رادربخ ندهّوزح فراعم ۰ مرگ « اح ردشلوا

 ۰ ىدا ردنا وزرا کمر دشت فلخ یو اشا
 3 ( یارک دوصقم ) رکیدو یارک لس یجاح (یارک دوصقم )

 ۰ ردب رالعوا کارا ود

 ۱۱۷۳ ضیفتلاب ردیدیفح یارک ملس یجاح ( ناخ یارک د وصقم )

 ۱۱۸۵ یدلدنالزع هد ۱۱۸۲ یدلوا ییاخ حرق هد ۱۱۷۸ بولوا یاغلاق هد

 ردشلوا توف هدعب بولیدا لزع هدنل والاممر ۱۱۸۷ بولوا یناخ مرق ابن

 ۱ ۰ رایدل وادیهشهدننرح لیعایما ۱۲۰۰ رایارک ( دڅو ملس)یرامودخ
 یدنا لع شیورد ) هداژ نیدلادعس هحاوح ۰ یدنفادج مقم (

 ۰ ردیمودحم

 ندناکجاوخ هلغلواندننازیه»یلق نوباه ناوید ( یدننا ینطصمقم )
 هدنسیدپ یمرکی كنناضمر ۱۲۳۸ یدلوا یرادهسک نواه ناود بولوا

 ید( یدنفادج مقم ) یودخ ) اعادشروخ دج ( یداماد ردشلوا توف

 . یدلواتوف هدنحوآ نوا كن رفص ۱۳۰۵ قرلوا یج هل اقم توکسا هدلفوا

 . ردئوفدم هدنراوح ۳ 0 هدرادکسا

 لیصحااببولوا یمودخ دج جش ردلبوکسا . ( یدنانیماد یکم )
 لضاف ردشلبا لاحرا هدنسهرخالایذاج ۱۰۹۱ و شلوا یسردم هفوصایا

 سردم ( یدنفادعسا ) ییودخم یدزای مراترب ردق هننامزندنرجمه رد عاشو
 سفنلا ففعو اص یدلوا توف هدنمرخ ۱۱۲۸ بواوا یسالنم كيئالس

 بواوا یسالنم سدقو سردم یخد ( یدنفا رهاطدجم ) ییودخع رکیدیدا
 هددنالئدنساا ردن وفدم هد راح ریما یدلوا توف هدنرنوا یسهدعقلاید ۸

 دنشهداز یکم ) یدیفح یدزاب ریسفت یک رتو یبرع هصالخا ۂروس ردیعاش
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 وا .وق هد ٩۷۷ پولوا راکزا ردیربثال کس رز
 ۱ ربثالا هدوب ( ءداز یخاج ۰ یلح دج یلاقم ) رد عاش ناودد بحاص

 . راک یدلوا توف هد ۹٩۲ یدلوا یضاقو مزال

 جديا كتب هراترضح ناخدجم ناطلس یلح ( یشاب ءوس لیقم )

 7 ۰ یدلیا ماعآ ینیرع قرنلوب هدتمدخ بولوا

 .دنلق هچرت ردظوا كناشاب سل دمسا لزقاس ( كب دم لقم )

 یدلوا ر لوا قربا برق و کم توالووەدنراترومأءهيلدعو

 : ٠ردنوفدم هداشاب ردح ردشلواتوف جاست هدد كنبجر ۲

a 

 ك ردینی موم كتاب لع یلکیاج . (اعاب جا دانقم)
 ` . هدنلوالا یذاج ۱٩۳ یدلوا یسیلاو شاویس هلترازو هدلوالا عمر ۲

 . ۱۱۹۵ یدنلوا عفر یرازوو لزع هدنلاوش هنس وا بولوا یسیلاو نوزرط -
 اا هدنناضمر ۱۹۸و هموق هدنمرخ ٩۹۷ یدل وا قرصتم هساما هاساسا هد

 ماه سلبارط هاغلغوباب هدرح هدنلوالا یذاج ۶۹ و یبیلاو نوزیرط

 3 هد ۲۰۲و بلح هدنرخاوا ۲۰۹و ساوسس هد۲۰هو هبنوق انا هدنناضمرو

 ۰ زکعع هلساقا هد ۱۲۰۵ یدادا عفر یترازودنسوا بولوا یسیلاو رکپ راید
 ۱ ردشلردوک هدلف هلرازو عفر هنن هدرحالاعسر هتسوا بولوا یسیجروس

 ۱ هجدرق رطح ار هدنعرحخ ۱۲۰۷ ینلوا توف اندا هدنرخاوا ۹

 ۰ یدلدا نفد هدجا

 هدعب ویشابیجوبق بولوا یمودخم كناشا ىلع ظفاح ( اعاهدجادادقم )

 ۰  ردعلنا لاحرا لوا ندنرد یدلوا ناریمریم هدنرخالامیر ۸

 هی یدفآ ناس لبتس نک دلک اونا ردلدافو ( یدنفا دوصقم )

 یدلوا مث بودیک هزوربس هدسبو یلوهربخ هلتفالح لکت یداوا دیر

 ۰ ردیدهنظم ردشلوا توف هد ۰

 باح هد ٩۷ یدلوا کیرلکب هو یا یجوق ( اغا دوصقم )

 . ردشلوا توف ءدعب بولوا یسکب رلکب

 مورضرا . رکب راید ؛ سردم بولک ندناتسدرک ( یدنقا دوصقم )
 ۰ یدیا لاص.ملعیدل وا توف هد ۳ :الوزقم ردشلوا یمالثم



 مت یه

۹6 

 هلیمایضنا كام رحل اش هل س هبا قرا امورو شما وا هددم 3 ِ
 ینیراهعرک بوردنوک ۵هرونم هم یف تكنسءهدلاو و شلوا یسالنم هکم

 ددشمهلاهرادا هلقلماقمعاق ینارشاتباق و شما جوز هنسح دیس هددمرکم کم

 هدموحو هیضایرو هقف و,هلقن و هبلقع مولع یدایا لاحرا هدنرخاوا 6۵

 ۰ یدنا عاش «رهام

 كرهرک هنت لاعردص ییوتکم بولک هنداعس ردردیلرتسانم" (یدنفا نعم)
 هدوبش وط یدلیاتافو هد ۱۲۳۰ بولوا نداکحاوخو یدلوا یجرتع یسراف "

 ۰ یدا یعاش ردد وفدم

 رخاوابولوا ندنراماک یراظنباستحا ردلساوس (.  یدنفایوتفم )

 ۰ ید ندارعش ردشمشتی هب یناخ دیحادبع ترضحوصع

 هد ۱۱۳۲ ندنیلص كندع راطع هداشاب دواد ) یدنفا لععاسا دم )

 بوبوقوا ندرایدنفا لیعایسا یونقو یدنفا دج ینامرکقاو یسدق یدلیا دلوت
 هد ۱۲۰۱ و سردم هد ۱۱۷۲ یدالبا عت یطح نددنفا مسار لوق یرکا

 كنلاوش ۷ یدلوایسهاب هکم هدعب بولوا یسالنم هردا هد ۲۱۱ و النم

 ۰ اص ؛یشنم ؛ عاش «لضاف «ملاع ردوفدم هداشا دواد یدلوا توف هدنشب 3

 دننسب را ثیدحیوون ماما ( یتافلأت ) ردولنرثک یدرک اشیدا یدنبشق ءیتتم
 .هفرش هدربو هبلون ةدیصق ۰ هدضع قالخا ۰ هشرش لئاش * هتاریخ لئالدو

 ةراعتساو یرانف حرشو هشاحهنرزوا أب روسو هریسفتو حرش ررب هنرژوآ 3

 ینامازنکو ینحرش رانم كکلمنیاو تاقیلعت هننرزوا یحرش بادآ هلا ماصخ
 ردیشلبا هجرت مکر یتحاول یاجو ییینادک هقف هللا یرودقو راصتخا 3

 ح .ردیدنفا نیدلارون یودش
 واوا ندنناشیورد یدنبشقن ددل هسورب (یدنفا مرکلادعدش)

 .ردعاش یدلوا توف هد ۱۲۳۳

 ردیمود یدنفا فیظن ینطصم  (هداز یماک« كب لعایسا دیقم) ۰
 هدنلوالا یذاج ۲۵۲ یداوا یسادکو بت دارزو ضمب بوش نکا باب
 سلخ هلا لزع هدنرخالا عیر ۱۲۵۸ بولوا یسادٌتکو بق رصم هتیرب یردب
 ییعوط هنلاس ۱۲۷۸ یدلوا اضعا هناروشراد هدنیحر ۲۰و دن هب ساع

 ۰ یداتاذر نکا 1۳ ادا ردشلنالاحشرا



 هدنلوآلا یذاج ۱۰۵۰ تولوا یلوطانا ردص ۳ ۳

 :رسدنفا دجا یون: كلارا یدقا نطَس یرار یا

 صحت ابهدزنرت ردندن دافحاندلا ثاعریمو ناهحیضاف مالو فرش دس بال : 3

 ۰ 4 ۲ ۳۲ ام ات ار E لوطا جافا

E |لس یدلدانفد ههسردءینیداب یدلوا توف «دنلوالایذاج ۱۰۶۷ یدل وا ا  

 ی ع ین ناخ دم ناطلس یلح هدهسورب ردلربمزا (یدنفآ دعم ) و

 . .. یودخع ردرقمو ثدح یدلواتوف هدنزکس كنحر ۵-۱۰ بولوایلتعاوو

 . ههلوبناتسا هد ۱۰۵۸ ردلغوا كندنفا نیسح ( ید ی 2

 ا لب نا یک هر نرخ یهو
 به یدا باوح رضاح «لع ردشلنا تاقوهدنناضءهر ۷ ا

 < ردندمح یارعش رددرک اش ینارفسا ندلارتحش (ییوح “عه )
 | 2 دار ناطاس رصعرخاوا ردیضاقر لوباتلا (یلح نس)

 ۱ 3 ۰ رد اش ردشلنا لاحترا ۱ <
 ج نم مودع کت دنقا قالادع (مودشازوم.یدقافرشاندلانیعم)

 . فتح نکیایفاش تولک همور هد ۳ یدلوا حدن ةيالولا لق هد یاب لعاجسا

 یارشالا بو ءالعلا رد ص هل وا هاش هلا راشم هلدوع دارا ی یدلیا

 روزرهش اشاب دو یلغوا اش« یش هدخراتوا هجا دېش ینآ را یدلوا
 یدردنوک هلومناتسا ام هدوا یدلیا اعلا اک ۲ هللاعو لعا هلغلوا یسلاو

 ی یدننا تعزغ هفرش مح هد ٩۷۳ یدللوا ناسحا هسردمو هزاحو
 : ۹۳ ردشلوا یس سالنم همرکم ةکموهرونمهندم ِ بخسلبارط«دادفب «رکیراید

 . . هلکمآ تافو ندنوعاط یسدلاو هدنمر 44 یذلوا فارشالابقت هدنمرخ
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 تیز ین زا نا

 ی سنتر تشیع تنور تیکت را
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 شور, ی
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E ۷ یدلوا شتفم ةد لانقاذ تونو: هدهلاحرتو زوم یا یداوا یا e 

 هد ۱۰۰۹ یدلوا ی هماشاب میهاربا قلاراربو ییضاق نواهیودرا

 توف هدنرخا ۱۰۱۰ هللا لزع هدنرفص ۱۰۱۰ یدلوا ینا فن وشکی
 ۰ ردعاش هدکرتو یسرافو اتشآ هنوق ارا

 یدلوا توف هدنرنص ۱۰۳۵ بولوا سردم ( یدنا هللارحم (

 ۰ یدیا ریپرب
 ندنبلص كناشاب دم صدق ماقمعاق یورضرا (اشاب دج رمعم )

 هدنرهئس ماظن تیادو هنواه نوردنا هدنرغص نس یدلیا دلوت هد ۱۲۲۷

 هد ۲۵۱ و یشاکس هدعبو یماغا لوق هد ٩ یدلوا لخاد هن هناهاشرک اسع

 هد۹٥ یدلوا نو هدب رک هد۸ بولوا یساضعا یروشراد هد ٥۲ یالاربم

 یلوطانا هدنسهدعقلایذ ۱۳ یدلوا ندنناکرا یلوطاباو قیرف هد ۱۲ و اولربم

 هدنسهدعقلایذ ۷۰و یسیر یروم راد هدنلاوش ۹2 بولوا یناکرا سر

 هده ردا هدنحرهنسوآ تولوایسلاوه ردآ هدنرحالاعسر ۷ و ندو هل رازو

 هدنسهح | یذوربم زا هدنم رخ ۷۹ یدلوالزع هلغلوا قربخ یتا وق تموکح

 الاو ساع هدنمحر ۷۸ یدلدنا لزع هدر حالا حر ۷۷ تواوا یسلاو ماش

 یسلاو هرَما هدنل والایذاچ ۸۷ و یسلاو راع هدنرحالاعسر Af یساضعا

 یاروش هدنسهحایذ ۸٩ یدلدا لزع هدنرخاوا یسهدعقلایذ ۸۸ بولوا

 بولوا یسر یوسیموق نیرحاهمهدنشبیمرکی كنرفص ٩۰ یساضعا تاود
 .میلح « لئام دهمصطا سیاف ردشلوا توف هدنزوقطیمرکی كنمرع ۷۲

 بولوا ندنساضعاینویسیءوقن رحاهم(ك. یدشردحم) یعودخم ید تم "لدتعم

 یتلزع ردشلوا توف هدهرص ییدنک هنوربب هدنحرات ۳۰۱ افعتسالاب هرکص

 بولوا ندنرلذرصتم ءرمشط (كد ردنکسا ) یسهدازع یدا تاذرب یتوکسو

 لوزعم ندنغلفرصتم سدق ییودحم كيوب هد فا تب توف ادعاقتم مد ا ا

 رد ( اشهداشر)

 اف ردشلوا سردم بولوا یدرک اش هداز بیطخ . ( هداز دیعم)

 ۰ ردشمزاب هبشاح هدیرحنت یدایا لاحنرا هدنتنطلس رخاوا كن راترضح -
 سردم بولوا یدیعم یدفالع قم رددنادنقلاق ) یلح «یدبعم (

 ردراو یمهمچ یدابا تافو هدساخ نابلس رصع ن أ



 وآ 1 تزرع ۳ ا نواه ؛رص نر و
 تیادب تنهلدعو یدنل و هدنرللث یدما هرکصو ییوتکم ترادص

 او اضعا هز مک تیام یدلوا اضعا هاروا هلغلوا ندامدق

 3 ۶ یدلیا لاحرا هدنلوالامسر ۱۳۱۰ یدا شلوایلوا
 1 و توف هد ۹ بولوا ندەىلع نیمزالم Br یناعم )

 ۱ ۱ ۰ رد عاش

 یا ۱۳۳۷ ردلادنا رب یوزنم نکاس هدکرک هرف ( هدد ندعم )

 ِ ندنونف کا ردنوفدم هدنسوف هنردا ردشلوا توف هدنستلانوا كنلوالا

 ٤ ۰ یدنا ند هنظم«دنم هر

 . هدهرونندمهدهرکصیستفهماشهد ۹۹۸ سردم ( یدنفاهلاةفرعم )

  یدلوا یبتقم سیرق و ماش هنب هدب یمردم یسسردم دم ناطاس
 . اص ردنوفدم هدنحراخ یسوبق هنردا یدلوا توف الوزم هد ۶

 3 ىدا فعو

 رهشکی < ریمزآ ۰« سردم ردلن وز رط ) یدنفا قراع فورعم )

 3 هدنس هدعقلایذ ۱۰۰۲ یذلوا یسالنم رصم ۰ هسور « ماش < ری

 | نح ردیعاشو ندهفوصتم بولوا لعم هاشاب نانس ردشلوا توف هدرصم
 3 . ردشلبا هجرت یتاعشر ظعاو

 . ۰ ردمودخم كندنفا هّلادعس ( هدازدا ۰ یدنفادجم فورعم )

 هدب ردشلوا قیرفو اول ضفتاب ندءاع ةناسرت ( اشا قوشعم )
 هرکصهنسییا ربیدلوا یفرصتم دیمزا هد ۷۹ لزعلادهبوءوصبهد هو سودر
 دعب بولوا ینیمانوباه رص هد ۱۲۹۱ وشلاق هدنسهاخ هحرلهنس هلل نع

 ۰ یدلوا توف ةدوعلا

 ددلب ؟رناد ضیقتلاب ردیمودخ كکب نیما نوزوا (  كب قوشعم )
 هلا لاحنرا هدندرد كنلاوش ۱۳۰۸ یدلوا قرصتم رادکسا هدمبو یر
 ۰ یدلدا نفد هنعماح ج هدرادکسا

 بولکدهسورح كلام ردیلناهاش در هدناسارخ ( یدنفا موصعم )



2 E بن ا 2 ET 

 هد د ۶ كد  eأ ىلع ) و ردشلوا ی ) ۲۳۹

 ریدلوا توف هدنحر 9 | ىدا هللا خخ ) یرکیدو هدنس ایڈ

 رد اوفدم هدرادکسا 9 ۱

 رز ف رود اشا فسو یژوریس ( اغا ینطصم رهظ» ) أ
of یدلؤایظفاع یونیس هرکصو اولربمد ۲۳ فرا لخاد ه هناهاش ّ 

 هدرلودرا هدعب شلوا قیرف قرهلوب دنس راغ بیزت هلبآ اشا ظفاح هد
 هدنبحر ۱۲۹۳ یدلوا اضعءا هالاو ساع هدنناخهر ۱۲۹۱ بولوا مدخسم

 - یدلدا لزع هدنناضمر ۱۲۹: بولوا یسیلاوباح هلترازو  ۱۲۹١هدننابعش

 " بقامتم یازع هد ۱۲۹۸ یداوا یسلاو مورضرا هدنحر ۱۲۹۷و لصوم
 كب لیعاتسا یجاح ) یودخیداممقتسم «ربدم.لیصا ردشلوآ توف ( ۱۲۹

 یدلدبانفد هرادکسا هلا لاحترا هدنرفص .
 ردیمودخم كسدنفا قیفوت ( هداز یاغرو ۰ كب نایلس رهظم) ۰

 بولوا فرصتمو ماقمعاق هدرشط رددادنب (اشاپ فسو رهظم)

 هدنزوقط كنلاوش ۱۳۰6 یدیشلوا یاب کب رلکب هللدم هنس شب قرق
 ۰ ردشلدا نفد هنسهچاب یسهرت دوج ناطاس هتوف

 ردیمودخم كنبدنفا نطصم یسیجدلقو هناشوط ( كب دمحم رهظم )
 ناخد راصحاو هدنرلتراظن تاموسر قرنلوا مادخسا ءدنناما تاموسر

 بولوا یسحهبساح فراعم هدنطساوا ۱۲۹۹ یدللو هدنکلیحهبسا
 دهباسحروما ردشمل وا توف ةا هدنماقم نوک شون ۱۳۰۸
 ۱ ۰ یدا تاذرب قوطن ۰ عیطلامرک ۰ اشا

 یودع كناغا بسح یجاح یرادقوح وق ( اشا دجا رهظم )

 ٠ ندنیتسح یدادعتسا بورک هنسهطوا هطیضم الاو سلحم داوا بولوا "

 دلضلماقماف كلك هدنیجر ۱۲۸۸ یدشلوایاجرلواو یرد-قاروا هلضیف
 هفوص هلقاریمربم هدنلوالایذاج ٩۸و هعبرا ءاضتهدهام جاقرب بولوا ردم "

 ثكنرخالایذاج ۱۲۹۳ بولوا یا کب رلکب هدمب ردشلوا یفرصتم
 یسلاو هنسو هدنرخاوا 4٩و یسیلاو شیو هفوص هلترازو هدندرد نوا

 یسز یویسیموف نب رج اھم عب و یرسیم وق باح هلن دوعهدننابعش ۱۲۹۵بولوا
 هنسوا هللا لزع هدنلوالایذاچ ۱۳۰۸ بولوا یبما رهش هدنطساوا ۷ 3



 ام و سا

 ردقل کم هد Ie ۳ تز ال الا نا هلوعد ییاشاب

 ت راجت هدي رقص ۷۰ یدلدا لع ندراظن هدنسهح |یذ ۲۰۸و لرع

 سا ہدنلوالایذاج ۲۷۱ و یراشتسم رکسعرس هدنلاوشو یلکو یرظا
 ادن هبل |یذ ۲۷۷و یراشتسم هناسرت هدنلوالا یذاج ٣۲۷و یساضعا الو

 ,ر هنسواو یرظان : نت هن زح "والع تر ۲۷۸و یسادفک ۾ دلاو

 ۱ وما ۵هلاع سلا بولوا لوزعم هدنلوالایذاج یدلوا ربزو هدنلوالا
 2 ِ ۳ ا عاالاو سلع هدېج ر هللزعهدندا روا هدنوکچ اقرب هددس دل وا

 یدلی لاحرا هدنشب كنس ها یذ ۸ یدتا لاصفنا هنن هدنسهفه
 س ید عاش < لطف « هبحو * ES هدنسهکت ن ورب ی شاط هدو

 HE یشان ندنباقرتسا كناشاب ىلع دج داماد هدهسیا كلام ه.ءرادا

 هلخاد یراترضح (اشابے ودم دمج )وز ییقو ك.قیفو یودم كلوي

 ۰ ۱ ۰ ردیظات
 تاک تکی نامسداز رابج هدقوازو ردیلدافزوم (  یدنفا ینطصم رهظم )

 اع یلکسالس هدمب یدلوا رادرهم هیاشاب دجا شالاص هرکصندقداوا
 هط ا یجموتکم ب e هرکس ید وا بتا ہدیلعامسا هکب نامت

 ۰ دو لوا قشراد رتفد د هدنبکاوا ۳ 0 هدلاوش ۱ ت

 ٣ یدلوا توف هدر كتمرع ۱۲۳۶ یدلبا لاصشا دنس | ید

 دیا كنم « روقو. سوبع  روغ . عیمث ۰ بتاک ۰ لماک «لقام ردنوفدم

 ف هد ۲ ( یدنفا دشار دج ) یودخب رد( اشاب فک ام ) ی ۵

 هد ۷۹ ) یدنفا تعفردجا ( ندرلهدا زنکی ردشلدنا نفد در هبنایاس



E ۱2 ی  « 

 حو اف هد ۱۲۹۹ یدلوا یاب هکم مدنتیهدم یرد هدنشب نوآ

 یودحم یدا ح ول هداس«برشم لانا ال ردنوقدم هدنن زا ا هدنسوق

 دلوالب هدنزوقط یمرکی كنمرحم ۱۲۸۵ نکیا سرد ( كب ت اربا )

 ۰ ردشلداریمت هراس هلنا یماح افو ندنا هلا فقو ینلاوما ردشلوا توف
 ردلماک مش ر ندنسافلخ یرصق دماح ردیلهدنرال ( ندلا رفظم )

 . یدلیا لاحت را هدصتاف ترضح رصع لئاوا _
 نیدلالالحویاورش نیدلاردص رسزاریش ( یدنفالع ندلارقظم )

 یسردم كهسردم نالوا هطورشم هد لضفا هدزاربش یدوقوا ندساود

 هدناربا هدانتفو یدلیا ارحا ینناکو هدننلهتسخ نیدلالالح هاا یدلوا
 یدنفانج رلادبع هدازدوم ندنساکرش بولک هن هام كلا هل ر وهظ قلقشپراق

 بولیدا دعاش هدقدلوا رابتخا یدلوا یمردم نعح « سردم هلسهصوت

 هدننهو دسدنه * لضاف یدلیا لاحرا هد ٩۲۲ یدسا نطوت هدهسورب

 ۰ یدزای یثاوح هسیدلفایدایفاشو یعاشء رهام هدقطنمو
 یدلوا یب یغاخسدفص هدنهفرصم بولوا ندارما . ( لغوا رفتم )

 :ردشلوا توف هدمناخنایاسرصع لئاوا بولوا یخد یبرلکب هرکص

 تشرط لکت نسدنفا دجا یلهرقنا ردیلعرق (  یدنفا ندلارفظم ) |
 ین داهحو فشک ردشلبا تافو هد ٩۷۱ یدلوا ندخماشم بودبا

 ۰ یا خاو
 هلیقوس اشا ینطصم الال ضیفتاب ندنوباه یارس  (اشاپ رفظم )

 رلکب روز رهش هدعبو یسکیرلکب دادغب هد ٩۲۰ یدلوا لخاد هراکبرلکب

 هجرلهئس تولوا ی ۳۹ ؛ ولکی سيراق قزدلوا هعفدفالبا هد ۷ یدل وا هک

 ردشلواتوف هداروا بولوا یسکبرلکب یرول هد ۱۰۰۰ هدمب یدلاق هداروا

 ا ربدم : لقام
 یحوط هد ۱۱۱5 بولوا ادْک هدنغاجوا یحوط (  انالع مولظم )

 هدعب و )دا بصن انا هد ۱۶ بوایدا لع هد ۹ ردشلوا یشاب

 ۱ ۰ ردشابا د
 یدلیا دلوت ندنباص كنيدننا نامع هددیرک ( اشاب ینطصم مولظم )ل
 : يدلواداماد هب يدنفا نطل رعیتیهاربرح بوک هلوماتسا هلبایسهدلاوهد ۱ ۲۳



 ا

  ردشلوا توف الوتتم هلاللخ دنورطپ یسامه هدنلوالا یذاج هنسوا یدلوا

 .دندنق ۰ سردم یخد ( یدنفارهطم هداز رهطم ) یودمكن ( یدنفادجا ) "

 E هنسوق یرولس هللاتوف دنر حالا عبر ۱۱۳ یدلوا سردم

 ِ 0 ى روقوو

 كیاج با قاما هد ۳ روا ندراروشلس  (اشابلصم )

 1 2 ۰ ردشلنا لاحت را هدنراخ را ۱۱۰۷ هدعب یدلوایفرصتم
 ۳ ا 5 قردلوا ندنراتااشانسح طعارزو (ةالمم)

 بول را ی اقا راهامس هدنل والایذاج ۱۱۱5 یساغارادحطس ہد ۱۱۱5 ردشلوا

 8 . یدلوا توف هدعب ردشلیا لاصفنا هدنل عكناشا

 ۱۳ رار داب ناکس فلا ا ل )
 . دعاقم هدننابعش ۱۲۹ هلا بصن هدنسم ون اهد هعفد کیا ا 7 لرع

 ۱ 1 . ردشلو وا توف هرا کص تولوا

 لوتسم هننلادضک لوق هدشوالا میر ۱۱۵۳ ( هشب ۰ اغآلصم )

 . یتا ندترش بایرا

 : مرقد ۱۱۰۸ بولوا نداضق ردسلهشوقفل ) یدنفاد سصع» (

 ۰ رد عاش یدلوا توف هددرف

 هجاوخ بوریکه قرط نکیآ یهاپس ردیلناورش ( یدنفا رهطم )
 یرارارسا مرعو راشتسم هدنراتحشم بولوا ییهرک ذن هرلهداز نیدلادعس

 یتالتم هطلغ تیاهن ردشلوا یسالنع « ههردا . یصم ۰ دمرکم ٌدکم قردلوا

 ندیلاویداماد یدا تثح بحاصوذوفنیذ یدلوا توف هد ۱۰۳ع نکیا

 . . ۰ یدا تاذرب سفن كبل یدلوا توف هدنمرع ۱۰۹۸ قرءهلوا یسیضاق
 . ادیقم نکیا ندساف كولم ( هداز کلم ساف ۰ دیسلا یدنفارهطم )

 . كد فیرش یدیفح كرهطم فیرش نالوا توف هدهلق ید بولک
 ودنادلوت هد ۱۰۸۲ ردشغد یخد ( هداز ریمایوهلق ) ندیسو رددفح

 ككب تیکح فراع ( هداز اشا لیعایسا فاز ۰ كار دم عیطم )

 : ایذ ۲۰۳ و یبالنم رانف رهشکی هدنبحر ۲۵۸ سردم ردسمودحم
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 و ۱۰۷۸ قرهلوا ییولح ردیلغا ط روفکت ۵ ر

 ۰ یدلیالاح را هد 5 ردشلواچش تن

 بولوا سردم ردلهنردا ( هدازها ۰ یدننایطصم نیدلامصم )
eeردشلوا توف هد  . 

 ہد ناخ دارم ناطا۔ رود بولوا نداتک یامدق ( یلحلص)

Eردشلوا توف هدس یدلوا لوا  . 

 هلال واریمارب شتا تعا راهظا .دهعقاو تابرام  (كتلص)

 ( شواجصم ) یدلوا توف هرکص ندنخرات ۱ ۱۰ یدلوا یب لیداتسوک
 ۰ ردد ر صءتانسع یوه یدلوا توف و هد ٩۱بولوا ییهردهدهکقلس 3 و

 یرجلب هد ۱۰۳۱ تولوا ندناکرا یر کی ( نواکوس ۰ اغالصم ) ۱

 ردشلدا بصن رارکت هد ۳ بولیدا لزع هد ۱۰۲۲ ردشلوا یساعا

ETTبصن هد ۱ هدحراب ضعم یداوا دش هدشاب راج نارا هد \  

 ۰ ردشلرتسوک ( انانیدلالصم زواب ) یمسا كلانا نانلوا

 یداوا باتکلاسیر هد ۱۰۳۷ ضفتاب ندیلاع باب (  یدنفایصم )
 ۰ ردشلیا لاحشرا قرهنلو هدنرفس دادنپ هد _ ۱۰۳٩

 هنیراخرات۱۰۹۰ یداوایرادرتفد كسره (هدازیاج ۰ كلصم)
 1 ۰ رداذرب عج و ردم شما هرادا نسح یتساروا ردق

 ندنخاشم هسور ردیلعوا یدنفانایلس رد یلهسالع ( یدنفالصم )

Eو و ی  

 ۰ ردشلبا لاحرا ادیهشهدند اشاب نسحهزابا یصاع هد ۸ ۰

 روحاربهویشاب یجوبق ضفتلابندنوباع نوردلاردسک رج (افالصم)

 ۰ ردشلوا قوتم هدعو دعاقتم هدناضمر ۵ یدلوا لوا <

 ۱۰۷۳ یدلوا یالغوبق شاب ضفتاب هدنواه یارس . (افا لصم) _
 دزن ردشلوا توف هدنلاوش ۱۰۷۸ بولوا یماغا #ِ راد دنده

 ا راتاو تو
 یداوا یشابر رب ضشفتلاب هدنوباه نوردنا ردیلنوطسق ( اهابلصم )

 هنایالو رناسو هن لا مور هدعب بولوآ نیشنهیق هل رازو هدنل والا مرر 1۹۲

 ۳۲ یا

 . .  یدلوا جش ًافلخ هشردب هنسهکت یرانفو انیدجا بولوا ندنقرط یولخو



 : نونفو یللاقص نوزوا یرارا توف هد ۲ ۰۳۲ ا دعاقح
E ۳۴ 

 ۱ 9 3 کک - رددنفاهتلادیع ن ند رودص ی ودع یدا روپشم یخده هد( بئان ی راص)

 یا یسالنم هيه + سردم ( نسکش اب ۰ یدنفان دل خصم )

 2 1 . یدناج و « دونع یدلوا توف هد ۱۰۳۹
 ۰ یستفم سودر ۰ سر ردشنامارق ( یدنفایطصم نیدلا بصم (

 ی ۰ ماع یداوا توف هد ۲۰۶۲ یدلوا یسالنم هنادم « یلوسلک « زقاس

 دی

 روت

 Val UNA I ی زا ی ادا

PES cel frat 
 E ی ۴ ۳ ۷

 4 باران ولخ دل یدنفا یاب ردیلهشزوا ( یدنفا نی دل صم )

 ا ۰ ردندهنظم یدلبا تافو هد ۱۰۵۲ یدلوا ظعاو رد

 نفد هدهلاتج هدننافو بولوا ندیاتک ( باک ۰ یاح نیدلارصم )

 9 فاح نیل صم ) رد شا ان ییرادج م یلکنسو یج زای ردشلدا

 و یادی كاليج هک رس ردراشلنا اش دهم ررب ( یجهک رس نبدا تم

 ۰ یدیای عماج هلعضو ربنم ( اغانسح یجاح )

 ۳ نیک بولوا یداماد اغا رام ردیلهنسوب (  انا نیدلارصم )
  بصن را ارکت لزعلادعب یدلوایشاب ناکس هدنلاوش ۱۰4۶ شفتااب ندنغاحوا

 د ۱۰۰۰ بولوا عاق ەدنماةە یرلسه رتاوغا یک هدنبحر ۱۰۸ یدلدا

 اوا مق هلبتایح كلوب یرلقافتا كتاوغا بولوا ريدم ۰ لقاع ردتلوا توق
 اک ےس لعوا ردشلوا ندنانسح هوحوااب یوم ندسسو یدلس

 ۱ ۰ رد((اناد)
 یدنک بولوایهش یدیه-میراخشربما . ( یدنفا نطصم نیدلامصم )

 هنر یدلیا لاحترا هد ۱۰۹۸ ردشللا میسوت ینفقو هلغملا یتسهعرکك ننحش
 3 یدنفاناٌمع ) یداماد كردنا تافو هد ۰ بولوش ) یدنفا فس وب (

 e 7 هكعإ یداوا توت هدو هد ۱۱۳۷ یدلوا 3

 ۰ ا
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 ۳ ی حر ته سنی ی ا و
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 ها 0£ بص

 ردق هماعنآ ةروس ردندفشک باپرا یدا عرک ید مات خار رد وفات

 هددیحو عو یرلحرش هدادراوو هنصوصت كنوتق نیدلاردص یربسش

 ۰ ردراو ییاتکرب
 هدهنردا ندنبلص نیدلاالع عش ( هداز حارج ۰ یدنفا نیدلامصم )

 بولوا دشرم هدنرط یاریپ هلا اع لیصحم یدللا دلوت «دنرفص ۱
 دع ) یودح ردندهنظم یدلبا لاح زا هد ٩۸۳ ردشلوا 3 هنر یرد

 ۱ ۰ ردندیلاوم ( یدنفا
 .هفدخ و داماد یدنفانیدلا رلصم زکر (  یدنفا ینطصم نیدلاطصم)

 اکو ردندهنظم ردنوفدم هدنناب یدنفا زکح یدلیا لاحرا هد ۹۸۶ ردیس

 هدماش هدرلهنسوب بولوا (یدنفا نیدلامصم یقشک ) هدر روشد (یدنفا ربما)

 ۰ ردندهنظم هدو ردا لاحمرا

 هداروا ردیلکیتالس ( هحاوخ كحوک ۰ یدنفا نیدلامصم دیسلا )
 كنالس ینس هناخ هللراباتک ردراو یتافلأت هدنونف رثک | یدلوا بطخو ماما

 بولوا سردم ردیللیا هحوق ( یدنفا ننرلاصم ( یدتا فتو هيرا

 . ردشلوا توف هد ۱

 طح ندحهدنلاناخدارع ناطلسرصع طساوا ( یدنفا نیدلامصم)

 . ردناذر روهشم
 هدنرخالایذاج ۱۰۰6 بولواسردم ردل درک  (یدنفانیدلا صم )

 4 دقتعم و اص یدلوا توف

 توف هد ۱۰۰5 نکیا سردم ردسلنامارق (  یدشفا نیدلا صم )

 توف ج ۱۰۱۵ بواوا ندنیسردم ( یدنفا نیدلامصم ( ردشاوا

 ۰ ردن دایتص ردعلوا

 هرکصو شردم بولوا یلهبشاما ( یهفاش ۰ یدنفا نیدلامصم (

 .یدا اص ۰ مع یدلباتافو هد ۱۰۲۰ ردشلوا دعاقتم لسم ا سدق

 ؛ سدق « رهشنکی «سردمردیلهمالع ( یدنفا نطصم نیدلامصم )

 ردلضافردشملوا توفهد ۱۰۳۰ یدلوا یسالتم هندم

 ماش « سردم ردیلنابرفت ( قو قو ۰ یدنفا ینطصم ندا صم )

 هک تص هنسءرضاب یقاوا یسالتم زار چوا ۰ بوبا « ریمزاو



 2 2 یحاص قوذ و درج ید نفد هلی یردپ بودا 23

 یداوا 2 هد ۹ بولو یسالت دیفوص و لویلک قاس سردم
 را ۰ ردا

 دیزناپ یا تولوا ی ت ` ( یدنفا یفطصم نرلالصم )

 . ماتخ كنیرلماج !هیایلس هرکصو ملس ناطلس یذلوا بطخو ماما هنعماج
 ردنشوانیعت هثشراتاطخ ادا هدنساشنا

  یبهعوقیدلوا توف هدنلاوش ٩۷۳

 1 ۰ یدلدا نفد هه هدد

 | __ لیصحت ردندنرالوارجوکه کنو دج ( كروب ۰ یدنفا ندلالصم)
 ۲۰ تشن لمم هریکناهجهدازهش ندنبسح یحالص یدلوایوزامهرکص وسردمهللع
 هدر ٩۷۷ یدلدا دعاق لا هغظو هدنلاشرا كن هدازهش یدنلوا

 ۰ یدلبا لاح را

 اب نا ردیدخ ۰( را یدخادع نیس
 . نوباهبودکه دنه بودالیصح هدناربا ردم ود یوعلپ یرصات دم نی
 .  دوفسلاوا ردشک هتدامسرد تودیکهح هدنلاحترا كنا یدلوایلعم ثهاشدا
 E رکی رايد بوایراط هلکلر و هفطو دعقا ىلا بوشیروک هلا ىدا

 بورو یسهسردم اھا ورسخ اشا ردنکسا هد ۷
 ۳ ردشعا ودا هد اتفا

 . فتح نکیا یفاش یدا بیرا « بیدا ۰ لضاف یدلوا توف هدناضمر ۹
 . . هیخارسلاضئارف * هقفلاداشزا ۰ تیداحا قطا يدم ( افلا ) ردفا
 ۳ فیتااوا ننه هدننیه لع < یرادنشاح تیدهت ح رش ییاح ۰ ؛ لوطم * یر

 ۱ a یرلهمشاح یواضخم یضاو ۰ فتاوم حرش ٤ یاهفصا "داده حرش ۰ اه کم

 ءدصقیدنفا دوعسلاونا ۰ تاقدعت هنرزواهاده ریهسراف ۰ ین لئاش حرشو

 یدایادلوت هد ٩۰۸ ردیلدبلف (  هداز نیدلارون .یدنفا نیدلامصم )

 سما هلا ناعما هعفدرب یدلیا تباتا ند.دنفا یاب بوریک هدبفوص تش رط

 . یالقوص یدتا جش ههفوصایا بونکبیدنفادوسلاوا یدلیا تئارب بونلوا

 . . هدخرق یراخم ریما یدلوا توف هدنسهدعقلایذ ۹٩۸۱ یدلوا ید اشا دمع



ez s4r دی د E 

 ؛دهاز«لضافیدلواتوف هد ۵ یدارویبدیزتیئادسقروآ ي
 یودحخ ردراو یسهمشاح رادقمر هحاتفم ع رشو لئاسر ۾ ضب یدا مع

 ۱ ۰ رد(یدنفا نیدلاماصع)

 ۴ ندفلحیجاح و یرهاظ ع ندهداز هحاوخ ( یدنفا نیدلاصم) ۱

 لتر دسدقهرکص یدلوا ر 23 هنسه واز ندلا یی مو یدلیا دخا ینطاپ

 ۰ یدلوا توف هد ٩۳۰ یدلیا ع اطقا ندقالخ

 ییضاقهکم « بلح بولوایسردم نص (  ردصم ۰ یدنفا ندلالصم) ی
 ارقفءملس ۰ ملح یدلیا تافو هد ۰ هدکدلک هرادکسا هدندوع یدلوا

 ۰ یدبا بع هرایفوصو
 ماما هده سور ۍردن ردیلعوا كنىدنفا سیردا ) یدنفا نیدلاخصم)

 یساق هنیدم هد ٩:۶ بولوا یساق بلح هدعبو یتفم . هداسینفم یدبا و ۱

 لئاسمهعفوح بودا عج هعوج ر هدنکلتفم یدلوا توف هد ۸ یدلوا _ ۰

 ۰ ردغلیا e در 3 1

 یسه وازقلشاط ردد صی راحت دجاربما ( یدنفا ینطصم نیدلامصم) ۰ 2

 یودخ یدیسیا (یدنفا نیدلامصم ) یدلوا توف هد ٩:۰ بولوا یش
 . ردندالع یدلیا لاحرا هد ٩12 نکیآ سردم بولوا _

 باتک یرصع یراترضح ناخ نایلسناطاس . ( یلح ندلمصم)

 ۰ ردشلبا ان ید وبق يلتاط بولوا ندنلاحرو
 E ام های ( یدنفا یقطصم نیلا صم )

 هسورب هرکص هام ییاو بلح هد ۹۵ و یسالنم دادعر اددع هد ۷ تلو : ۳ 3

e 3 9۰۳ وا یسضاق لوساتسا هد ۱۱٩و 2 هد ۸ 0  

 یرانم* ریما 28ا توف اف نکیآ و هنزم جام نوت نوا

 (یدنادج ۱ یعودنحم یدابیداو روقو ریپرت ندالع لوعف ردنوفدم هدنرق

 یداوا توف انومطمهدنربنوا كنبرفص ۹۸۱ نکیآ هدنشاب قرق بولوا سردم
 ههاش ملس هع زعلان هدنه نداروا تودک هچ ( یلح ىلع) یودخ رکید

 ۱۰:۵ ردوا قفمو العلاردص بونلقصاخ یرایدروبنوح هلیسح یتمدخ 3
 هرکصوسردم ( یدنفا دع ) ییودخعم رکید ردشلوا توف هرکص ندنراخشرا 3



5 CTS 
 ۳ تب را ولزوک ام ییوت«لیون نوژوآ یدا ررتسوک مظعت هب دید « االوم » 2

 ۱ . هنلضافبویلرو شرما و ها یدادعتسا بواوا لعوا یدا وطن

 ا یر ردق ةوا هفلأت زدناعمیشاعر هلع كنسودنک یسهصوتیسلردنوک "

 هدشعودمیرآ تادف هلاسر حاقرو همشاح هنحرش ینازاتفت هنن هدهسيغوب

 .a ۰ یدلبا ان ییدجتسم یللتسک ردشمزاب هبشاح

 ردیم زد e وا یراصح رای ( یدنا ینطصم نيدلا ص ) ۱
 . یدلوایسیضاق لومناتسا هد ٩۰۱ یسردمنح تولوایدرک اش هداز هحاوخ 8

 دا ید ودع دیه بولوا لاامهفذصت یدلیا لاح راهددنسموا هد ۱ ی

 يودع ردشمزایهلاسررب راد هرارف ندابو یدلیا ان ید یراصح

 ۰ یدلدا نفد هناي هداز یحزای هلا توف هدنناشاق لوسلک ( یامدخ )
 E نی یالع ردیاغوا یرال نسلا حالص (یدتنادع نیلاصم)

 ۰ یدزاپ "هیشاح هنههاده حرش یدلوا توف هد ٩۰۸ تولوا ۱

 ی سايا جش بولوامامهدهسورب ردیدیج ( ماما ۰نیدلا مصم)
 یدنبیدا ۰ هه < دیاعتیاغ یدلوا توف هد ۶ تولوا یس هفیلخ رسا

 e یماح بولوا ندنرامدآ اشاب ینطصم هجوق ( نیدلاخ» )
 2 ۰ ردشلیاانوب ییدحصس هوا هحزوایدلدىا نفدهدنکوا رن»تو وا

 هدنعماح دیزباب ردیلغواكندنفا یسوم یلهساما  (یدنفا ندلاخصم)
  ندءهداز لضفا تیام یدشیروک هلسالضف مچ و بیع هلتحایس یدابتک ظفاح

 .یدلوا یتفمو اعم هلا دعاقن هدهساما بولوا كلاس هفوصت یدلآ تزاحا

 5 ی و ددعنوا یدا فقاو هم ولع ةفاکو علح ردشلوا توف هد ۸ 1

 ۰ ردشهرونک هدوحو ینحرشو یهقفلا

 تورا ءرکص ندنشقرفنکیآ هالح ردلاشتنم ( یدنفا نیدلانصم)
 یداوا توف هد ٩۳۶ یدلوا دعاقمو بوسنم هد یراحربما م هرکص سردم

 1 ۰ ید رولک هدحو هدزاع

 ندنیلص كندنفا لالخ لیروکشاط ۰( یدنفا تصمیم طصم)
 یدلوالعم هدنکلهدا زهش هیلسناطاس ترضح و سردم یدلیا دلو هد ۷

 و یداوا یسضاق باح هدزهف یادتاو یسردم نخ هدش واه سولح

 . ھلکمتا ضرع هواع روضح ینتیصو ی هدنقح یسالوا یضاق كنیرد جا



 ج
 ردن وفدم هدنراوح ناطلس ريما هددسو رب یدابا لاحرا هد ۹۳ ردشلوا

 !Ow هل چو برع یالع رتهاشم بولوا قوفم ًالعو الضف هنیرارصاعم

 جوانذیشاح+ علاوط ¿ نام هيشاح« فقاوم حرش هیشاح تات رلیدنا فرتعم

 هنگ و یطافو سردم هدننابحیرد ( یدنفا دج ) ندنرالغوا ردشمزا

 ی دهسا (یدنفاهتلادبع ) ردشلواتوف هداروا یدتیک هم قرهلوا شیورد

 ۰ یدلوا توف نکیآ باشو
 ندع ؛ سردم لیصحلاب ( رطاق لزق ۰ یدنفا نطصم ندلالصم)

 رجا « هثیلا مظع * دا فشخ یدلوا توف هد ٥ یدلوا یسردم

 ۰ ردندنسالضصف یرصع یدیا نیهشاط ربکر اب هکد یسودنک یرهلوا نوالا

 e یاما رلعاید رد لەبنوق (ءافو نیا ۰ یدنفا نطصم نیلام 3

 هداعسرد یدلیا دخا یهمولخ تشرط ندسدقم فطالادبعو نیدلالصم

 یراترصح ناخ دز اب ناطاسو ناخ دج لا وا ناطلس بواوارومگم بولک

 ناطلس یدلوا توف هدنناضمر ۸٩٩ یدلوا بیصن تاقالمو تبحاصم هلا

EAهننادماف و ردشهزوک یزو قرهلوا رضاح هدنسهزانح یراترضح ناخ  

 تاذرب هدنلاح لالحو روبشم هلا تمارک و فشک یدلوا نفد هدنسهرت

 °3۹1 بولوش ) ىدلفايلع ( ید رح هوا ىدا فل یچاصم بولوا

 یداوا توف هد ٩۲٩ بواوایش ( یدنفافطالادبع ) هدعب ردشلوا توف

 قردار حک شتآ ندلیدنق ( یدنفآ فطللادعع ) رکید ندنخحاشم دوازوب

 ةقيلح كنافناردشم انا تاق و۰ ۰ ۲یودش نەر و شل وا تون آق هد ۲ ۰۰۹

 ۰ (یلح کم ) یودح كبو ردشملوانفد هاب هدنلاحم را ( یدنفادجا ( ینا

 ۰ ردشملدبانفد هنح راخ وب رت بودا تافو هد ۶ ) یدنفا دج ( راهش هد

O ar ( at تم 

 و تردریزو ES اکو اشا دمج ا ةردشملوا ا
 Ea aE و لیا مور هد نوسل وا کیا رکسعیضاق

 ینکلر کسعضاق یلوطابا کو یکلرکسعضاق لیامور بوریدتا قیرش هب کیا

 یدلدنا لزع هدندارو هد ٩ ردشم ردرب وب یدنفا دجهداز نسح ج

 هتسایا داب یو هداز هحاوح یقح یدا ندالضف ردشلوا توف هد ۱

 ا



 ۰ بیر ی درو مش تر رفقا

 دنا در e «قوطن نوح را یدلدنانفد هدنرقیدنف و
 و درج اض د ا

 ِ او داماد دااب ت .r لاخ ۲ کو نو ِ
 یمردمیمهسردم ناطلسهددسورپ وقت N ماسح ( نیلا لصم 3

 . یدادهازعضاوتم «وازوسقرچولبو وپ نوزوایدلوا توقد ۰ یداوا تفمو 3
 یبناکم یسهلاسر مالک تیّور هجر «یسهشاحهعو را ردص ۶ ولا و

e۰ یدلوا توف هدرلهنسوب یداحشرب ندهبمارب ( هقلخ نیلا صم  
e J>مرکلادبع رديمودخ ىدنفاےركلا دبع ( یدنفایفطصم . - 

 0 یدلوا توف هد ۸۷۳ نکیا یسردم هدام هددسورت بولوا ییاق یدنقا
 هارزوبولوا ن ندنخماشم لوعاتسا ردیلهحوف و ءدنقا نيد الصم ۳
 بدلا اشنا یدلیا تافو هداخ دیزباپ ناطاسرصع لئاوا ردفا به
 .رددنفا نیدلایحم لعوا یدادنا نفد هت

 لا هللعلیصح ر :درلءلاصما . ( سردمتكحوک ۰ یدنفانیدلا خصم )
 . لثاوا تولوا ام ردشماللا لوق هدنفلکت یکلسردم نس پواوا
 بولوالغوا دروق ( سیر نیدلالصم ) یدلیا لاحترا هدیاخ دزاپ ناطاس
 . یدروا و مدبر هلا یک نوانواقردلوا نادوبقر رب هدشنب اشانیدلاریخ
 ا ۰ ردشلوا توف هدلاحو

 ا ر . ( هداز هحاوخ ۰ یدنفا ینطصم ندلا خصم )
 یدوقواسرد ندنسیبلج عغولئایاو كنرضخ نيزسقم وا یآر كترد ردیلغوا کت

 هشب زووا یتسو | یوا لع هترارضح ناخیج جلاوما ن نا سردم
 یدلوا یسردم هسورب لزعلادعب بولوا رکسعضاق هدلاح ینیداوا هدیسر
 8 ردعم ي هدعإ یدلوا یسیضاق لوماتسا هد ۸۷۲ و هنردا هد ۲۱

 قفدویبردم یسهسردمناطسدهسورب در ۸۸۷ بواوآ یسیناقو
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A 
 3۳۰۵ بولوا یرومأم ربرح رلهناختک هدمب هلآ لاصقنا ءد ۱۳۰۰ تولوا

 ۱۳۱۱ ید شلوا هجاوخ شاب یخد هدنوباه نوردنا یدلیا لاصفا
 خب بورا نا یر دیبا ول یاد ۰ یدلیا لاح را هدنسنم ر
 شلیا ربهو ابحا ینیراهحث ندسرادمو بتاکمو عا وحو شا ادس دوق

 هماع عفت كردا هنارصتحم ینتشیعمو شمردنوس هللا هناعا یرلریقف قوحریو
 یحور ینطصم ) یدلیا تافو مرتعربپوب كره ینوا زوب ینس ردشلوا مداخ
 ردشْفلو هدنداعسرد هحرلهنس بولوا ندنحاشم اروا ردلنلدناقلاق (یدنفا

 ۰ یدلدا نفد هنسهرت یدنفا يح یدلیآ لاحترا هدننابعش ۲

 یدا ندلافا شلوا یتفم هحرلهنس هد هنسوب ( یدنفایلح قطصم (

 بولوا ندرهد لضافا یدلیا تافو قربلوا هدنشاب ناسکس هدنناعش ۰

 . ردندالع لغوا زكس
 دنرح ناود و اولریم بوشیئ ندساع ةناسرت  (اشا یفطصم )

 .یدلوا توف هدنناخمر ۱۳۱۲ یدلوآ اضعا

Jیدا ف ع هلکمند هدازربما لنوسهرک ( یدنفا یدشر یفطصم  

 یانهنردا یدشلوا یسهاب لوبناتسا هنرهزک هلتابنو النمو سردم لصحلاپ

را هداروا هدنزونوا كنمرح ۱۳۱۳ نکیا 2
 ۰یدلیا لاح 

 هدنلکشت هد ۱۳۲۷۱ كنسهرادافارغلت ندنلفهجرت  (یدنفایفطصم)
 قرهنلو هدراتبرومأم كوس یک كانواسو تسایر هداروا و شلوا ورم 

 قرەلردنلوب هدنتلاک و تسایر فارغلت هش یم هنامولعم و شملوا ا :

 «یدبا لتاردو انشآ هناسل ردشملوا توف هدنزکس نوا كنبحر ۳

 ۱۳۱۳ بولوا ندنیطاطخ ریهاشم ردیلهغردق ( یدبفا ینطصم )
 هلسهطساو فا رغوطفو شمزاي فرش فهصقوحرب یدایالاحنرا هدنبحر
 ۰ ىدا تاذرب قثمو اص ردشفلوا عبط

 ردیمودخم دلوس كناشا دم هداز یدرک (۱شا تعفر قطصم)

 هیتر لئا هده رح بتکم هلقاشاکس هدننداپش هدنشلنادناموق هرتسلس کرد
 قردلوااولریم هدعبو ییالاربم فیدر دیمزا هحرلهنسو ماقمعاق هرکصو شلوا
 تعاعشو تلاسب راهظاو شفلوب هدنراتهح موطابو لیا مور هدهلئاز ةبراخ



 ۰ یدآ تورتیذو كسغ ردن وفدم هددجا هحعمرق یدلوا توف هدن کس نوا

 3 ۹ یدلروس ناسحا یسا یی رلکب هی دم *یداع یرهلوا یربدم هصاعا :

 + : ردشلدسا نفد هدنب ی رد هدراذکسا بودا تاقو هدتسپ كتس 5

 ِ یا رک 3 کم ت آوا التم هرکص یدشلوا بکا ر ردة هنس قرق

  كنبرخالا یاجج ۰ ۰٩ یدلوا یربدم باول بتکم هدعب بولوا یبالتمو

 جن و . یدشلوا هدسر هناسقط یس

 نیس ایر هدنسوبق هچکاب (روخاریم ۰ اشاب ینطصم )
 یدیشلوآ ندنسهبنکی رک هتسارک بوبوقوا زارب هدنلئاوا ردیمودخ كات
 ۰ هرکضو ینا رادقنربا هدیناخدوجناطلس رصع بونلآ ھونا نییام هرکس

 3 ِ  لبطصاهدیاخ دید ءناطاسترضحدهع لئاواردشلوا یثابیهوهقورادقنرب|

 . . یدلرویبناسحا ترازو هدنزکمكنبحر ۱۲۷۳ یترهلوایرظانرانوباع ة را
  هحرادنس یدنلوا وفع دنلئاوا ۷۹ تولوا یناضغا الاو سل هد ۷١

 بودا ترواج هزاج هدنرع رخاوآ بولوا نکاس هدنغاب هدناغوا یلدناختوط

 ۳ یدنا طسوتم ینامولعمو دیدح یدلوا توف هداروا هد ۹
 ۱ .رد رلکب (قفو یحاحو نیدلاماح)

 e اولو یالاربم بوقیح ندرکسع بتکم ( اعا تکوش قاچ 39
 ندقدلو هدتمدحوا ردق هنس نوا قرهلوا قیرف رد كلوا یس فو یسزاد

 ۱۳۰۹ و شلردنوک هلا یلاکو نادناموق ودرا یعشبت هدنلئاوا ۱۳۰۹ 7

 7 او توف هقاروا درد نوا هاخر
 بوش ندلق ردسودع كنار : مهدا قیسا ردص ( ك ینطصم )

 و ۱۳۷۰ ردشلوالواو یرظان کرک هطلغو یماضعا ةيعوسر تیمچ

 ا ر قد نوتکمهدکیالسردیلوودار( كب قطصم
 فراعم بپولک هنداعسرد هدعب یدبشلوا یزابتما بحاص كنهنعرم هدنمات

 . هبناکم هد ۱۳۰۹ نکیا یتاک شاب همادتبا باکمتیابنو نمو هدنرلکلریدم

 ۱ اشنا ری هدنشب نوا كتسهدعتلایذ ۳۱۰و شلوا یرب دم هب دادعا

 ۰ .ردراو ىق رثا ضمبو شاتو
 .یسحاوخ دهدشر بوک ندنیللارادردیقجمور (یدننا یتطصم )

 ا بک هد ٩۳۹۵ تولوا یماتشعا قرام سلغ هد ۲۸و



 س

 ءدنوالامیرو یتاک شاب الا و سلح هدنم رګ ۷۷ ینا شا تایظت هدننابمک ۱ ۱

 یا :اک ش اب نوباه نیب امد ر نواكنبحر ۷۹ بولوا ىتاکشاب یسەراد تاک اع

 هد رفص ۸۱ و یرطاب یواعدهدنرحرو یسکلکب هدنشب نوا كنلوالاعیر ۸ ۸۹۰ 4

 هدنمرخ ۸٩ و یشد هملام هک احم ناود هدنمرڅ ۸: و یماضعا الاو سلع

 ماکحا دنس كنحر ۸٩ هلالزع هدننحر ۸۸ یس ر تاساع ناود الاب
 ,a 4۰ بولوا یراشتنسه ترادص هدنسیدب كنناضمر ۸٩ یر قوقح

 بول واینیماوکر و هد ٩۳, یشتفم ماکحا هدنسهجن ا یدلدالزع ,دناوالآ

 فراسم هدنرخاوا هنسوا یداربو ترازو هدنزوقط كن ځا طا ۵۹
 . فاقوا هدنطساوا یرخالامسر ۳۰۳ هللالاصشنا هدنسهه اید ۴۰۲ یرظات
 توف صف ینوک هعجیجندب یعرکی كنوالایذاج ۱۳۰۷ :یداوا یرظان
 لئامهم رک ی ط :قفوم هاوخربخ « مقتسم « روقو « ردنوفدمهدهینال» یدنلوآآ

 ۰ یدبا لدتعم

 قیرفو اول بوشبن ندیرکسعضیفتلب ردیلدیرک  (اشاپ مصاع قیصم)
 ین ریروشراد هدنرفص ٩۸و یسلاو هردوق#ا هدنرخالایذاج ۱۳۸۸ یدل
 یببلاو هنبسوب هلرازو هدنرخالایذاج ۸٩ بولوا یماقمعاق یریشم هصاخو
 دیطبض هدنوکییاو یسلاو ریشیکی هدنسهتفهو یریشمهدناخشوط ینوکی جندردو

 سلبارط هدناخمر ٩۱ یسیلاو هماپ هدنسهدعقلا یذویساضعا تلود یاروش

 هد ۷٩و یربشم ودرا یجدو یسیلاو نع هدنلوالا عید ٩۲ و یسلاو برع ِ

 هده روس هدنلوالایذاج ۱۳۶۹ تولوایسبلاو ههروس هد ٣۳۰و یسلاو دادغب

 .:یدا انشآ هزوماو نوع .مدقم یدلوا توف |

 ندیدنالیلخ للف ردیرمکیب . (هداز درز ۰ یدنابی یا
 ندکلسردم ندبیسوب یدلواینواعم هجرلهنس هدننزاکو سردكنآ هلل لیصح

 دکم هدعر یس هنا هم رکم کم ەدنسەدعقلا ىد ۲۹و یمهداپ هسج دالبو حرم

 ۰ .ینواعم یسیضاق لوبناتسا .ةدوملادهب و ینانبرغسلبارط هرکص بولوا یمالتم

 توف هدننوا كنلوالا ءذاج ۱۳۰۹ یدلوا یسهاب لوبناتسا هدنلئاوا ۳۰۵و
 ۰ یدا ندالضف زوامم یش ین یداوا

 دک 4طلعبوسش ندتاتک هداوتف باب ) یدنفا دشر ینطصم (



 ۰ یترفو اوا هدعبو Ne كرد فاع هداروا 2 نینس ںوقح

 "ةوالع هدنلاوشو یربشم ودرا یجندرد هل رازو هدنرفص ۱۳۲۸۲ بولوا

 ` . .یییشم ها وط ینوک یحنزوقط نوا كنبحر ۱۲۸۸ بواوا یسیلاو مورضرا
 .  هلنزکس نواكنسهدعقلا یذقرهلوایرظان دی رحش ینوکی حندردیمرکی كنناضمرو

 . كنلوالایناجو یرظان هیرح هدنسبد نوا كشرفص ۸٩ یدادبا لزع
  یرظا میرم و یربشم هناشوط هدنیتلا یبرکی كياو یسیلاو دادغب هدنربنوا
 ابا هدندرد كنناضمرو یرظا رحم بنات هدنشپ كاسش ۸٩ یداوا کو
 .  مدئزکس كنسهدسقلایذ هيواو یسلاو مورضرا هلیکلریشم ودرا یحندرد
 هدنزکس نوا كنمرخ ٩۰ و یسلاو هردوقشا هدنزوقط نواو یسلاو هنسو
 تلود یاروش هدنبابعش ٩۱ یسلاو مورضراو یربشم ودرا درد الات

 بعسلبارط هدنلوالامسر ٩۲ و یسلاو هسوق ءدنسهدعقلایذ ٩۱ یماضعا
 ا عر با هنعر ۳۹۵ و یسر یروع زاد مد و او

 . كناوالایذاج ۱۳۰۹ یدلوا یسلاو مورضرا ًاعبار هدنطساوا یسعحایذو

 ِ هد رح نفیدنا ندتور بابرا ۰ فيقع . دیدح ردشلوا توف هدنسپدب یمرکی

 0 ۰ ردشلیا هجرت یتک لیخرب هجزرسنارف قلعتم

 یجوطهد ۲۵۶ ودلوت» ۳۰ ردیلیلومنارفعز . ( اشا يروتیفطصم )
 مورو یلوطانا یدلوا اول هد ۲۰۹ و یالارب هد ٩ ضفنلاب ردبشلوا .یرف

 ۳ 3 ماواوم یجوط ودرا یکی تیام یدنل و هدرابرخو تراس فا
 ۰ ,یدلدبا نفد هوا ردهلبا تافو هنداعسرد هدنمرع ۷

 ردشلوا قیرفو اول ضشفتلاب ندناهاشرک اسع ( اشا یفصو یفطصم )

 E ۰ ردشلوا توف هدب رح الاعم ر ۱۳۰۷ دحاص راصح, رق

 ٠ یدنفا نیمادع ( هداز یروصنم ) ردبلربمزا (  اش یرو یفطصم (

 : هب دا ءس ردها لیصحت ی اتك بوشلاچ ردشلبا دلو هد ۱۲۳۸ بولوا مود

 كشدنفادیمس هبحراخ " ینوتکم نامزوا یدلواغارج هبهیجراخ "ییوتکم بولک

 1 ۷۹ یدل وا هفیلخرس هدنداشک یه تالش هلا جوز * ییسهربشم



Ao ۹۳3 :1 راز  

 ردشلواداماد اشا فور یتساردص ءرکصئدقدلوا ین را طی
 تولوا اضعا ار راد هددم تدمو یدلوا قیرفو اول شفلاب ندبیسوب
 هدهدمقلایذ یدلوا یسا قاداموق ت ودرا موطاب هلرازو تالار فا ۱۳۳۰

 ۷۶ و ندا هدنناضمر ۳ هلدوع هدنرحاوا ۲۷۲ بولوا نادناموق شاب

 یسلاوبوکسا هدیحر هلال نهدنلوالایذاج ۷۰ بولوا یسیلاوهن :زداهدنحر

 ۸۶ یو تسلاو ناتشدرگ نرقص ۸۰ تركوا ل

 . «دنچوا كنرخالامسر ۸6 بولوا یریشم ودرا ییهش هدنسنلا كنحر 3
 هنسوا بولوا یناضعا تلود یاروش هدنحوا كنبحر ۸۸ ردشلدا لرع .

 "ةوالغ نوک نوا شب هدنسهحایذو یرظان هط هدنسید كافر
 ۱۲۹۰یدادالزع هدنسنکیآ كنوالایذاج ۱۲۸4 یداوا یاقمماق رکسعرس

 هدنرزب "ی رک كنمرم ٩۱ و یناطخا ی کنش تاهظن هدنحوا یسدعایذ ِ

 زاید وه زکتخو یسلاو هردوقشا ةوالع هد ٩۳ و یساضعا تلود یاروش " 3

 هدتمدخ وب یدلوا an تاک اغ یاد هد ویدلوایساضعا یروگراد 9

 هدنسهجاب یهر دوم ناطلس ردشلواتوف هدنسهرغ كنمرغ ۲

 یودخم یدا یتارد.مدقه «هیحو«مقتسم« فیفع+ژ واه یتیم ردنوفد»

 ۰ رداشاب دج
 یوتکم ردس ودحخ كکی نیسحم ( هدازیسربق ۰ اه ین امت 5 ٩

 دکلمهلقلنارم رم هم ندک دلیاماود هس قوح كب هن راافیدمآ و 0 و 3

 هعحایذ۱۳۰۲ "الوزسو شلزا ینساب یی رک لیا بورە بوق 2

 ليسا ردشادبا نفد هنسهلکسا ناتسپهدیوبا بولوا توف ه دنیا ف
 ۰ یدنا بجت و 3

 هدعب بولوا سردمو ماعسرد ردلریقزو ( یدنفا یطصم جاحلا 3 ۱ ِ

 هدنسوفهردا یدلوا توف هدندرد نوا كنلوالایذاج ۱۳۰۳ یدلوا دعا

 ۱۳۰ بولوایضشینادبم قوا ( هدازیضف ۰ یدنفا نطصم جالا ( ردنوفدم 9

 ( یدنفا یفطصم جالا ) ردنوفدم هدننادم قوا یدایا تافو هدنسهدلعقلا ید

 یدایآ لاحت را هدنرحالایذاج ۱۳۰۷ بواوایطخ ییماج اشارد هددغردق 3

 ۰ یدایحاص طخ نسحو ندهنظ.لاص

 رص ةوالعهدسبو یسادخک رابجوق ضفتاب ( اغایفطصم جالا )



> 

 ۱ ا واسم ۸ ۸٩ لوخبدیههاش رکاسع هد ۲۹۲ هل اوت ہد ۲۳۲
 ج E ۱ ۳۶ سیف را ۱

 هدنرخال عید ۲۷۰ یدلبالاصفنا هدننامش ۲5۱ و بولوا یراشتسم رحمت

 رص هدنرلحمرا ۸۶ یدلیالاصفا هدنمرخ ۲۷۸ یدلوا .یساضعاالا و سلع

 ۱۲۹7 بولوا یر دع فرش مرح هده |یذ ۱۲۹5 یدل وا یخدینیمانوباع 3
 .E ۰ یداراویتسخود !اسماو لالا طسو دقلاليوط ردشللا تاقو e تک

 1 مع تولوا یاصق (  ییکلکب ۰ یدتنایفطصم الا )
EOEهلرسا نیعت بسک هجنداعسرد رتارب . 

 . روهشم < ییکلکب » هلیراتا دهمت محو تمدخ هکلکی رلهنس لیخرب
 2 جا ۰) و رلیدنازق ناشو تور هللا عسوت یراتراجن هحرلهنسو رلیدلوا

 رایتعا ەلىسەبىر ید !فتص ی امجرت a رانا ی

 تون ندتاود لاحر هللارتهو
 یاد مات هیرخو یاب شی ندهناسرت ( اشا یفطصم )

 ۱ هحءرق ردشلواتوف حاف هدنناضمر ۰ ردشملوایخد اولريم هلغلوا ا

 a) ب یاش يا ق o هد هدچا

 اسب و شنا ددتودوجر هنارود ین یر قاف صتم 2 هدوب ی

 تب ۰ ردشلوا توف یرعوط

 ر ایندمق ردم ودض كاع جادا ( قاتلا - اا یفطصم )



 دو ار PE CA I NOPE TE ah o تو
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 هتسوا بولوا یسلاو كہالس هدنرقص ۷۲ یدلوا لاو هد سع سلبارظ

 هدنلئاوا ۷۰ بولوا رومآمه هیلاع سل اهدناضهر ۲۷ یدتا افتسا هدنناضهر

 هد ۲۹< یدلوا لوزعم هدنلئاوا ۲۷۷ یدلوا یربشم قارعو یدلاو دادعب

 ارزولایش ردشلنا لاحرا هدنلئاوا ۱۲۹۰ یدلوا لخاد همارک ناعا

 ا-شاب یتسحریشم قردلوا تایحرب یدالوا ددعتم یذبا مقتسم + ىح دو

 ندنراداماد ردراو یراهعرکو كبروثاو اشاب ناثعاولو كب ركب هاب راترضحب
 لاحرا لوا هنس لح ندنسودنک بولوا ) اشا دع ) ندناریمربم ی وین

 كنرخالاعسر ۱ ۵ ندنیسردم ( یدتفانما ) یتشوانک را

 ۰ ید عید ردشلوا توف ندنسید نوآ

 ندنرلکب یئریشع ولنفم هدنلخاد هنطا یردس (اشاب قفوت قطصم )
 هرکسع هداروآ :ردنعاردنوک رام اسسا و

 هد ۱۲۶۷ ردشلا یتسهر قلبالاریمو شلوا رواب هاش مهارا بوليرو
 مادخساهدنتهح بامور قر هلو | قیرفو ول ءرکصوشلروس ناسحا ءاقنایسهب 1

 هدننابعش ۳۳۳ یدّسا E لزوک هدننهح تافلق ه.دنسهب راع عرق ردشلدا

 ناکراقیرف هد:هحوا هو ردشلبالاصشا هد ۷ ۶ تولوا قرصتم هرد وقشآ

 بولو" یربشم یسودرا یلوطاتا ترازو ةمراب هدنرفص ۲۷۸ ردشلوا

 دیرکسع تقوم ساخ هدنبحر ۸۱ و شلدالزع هدنسید كنناضمر ۰

 تامظنسلحم هدعبو شلاق هدنداعسرد هدددم تدم لزعلادعب نوا ناشار 1 هنسوب هدنبجر ۸۶ و شلوا ییاقمماق ریشم ودرا یجشکیا هدعب بولوا روماا

 قتادناموق صراقهد ۱۳۹4 تولوا رومأم یرکسع تقوم ساعو یرکبج
 یرکی كنبحر ۱۲۹۰ ردشغا تدوع هلفلوا هتسخ هدنلئاوا ٩٩ و شلوا

 یرامودنم یدایقتسم « رویغ « عیش یدلدبانفد هب وا ردشلتا تافو هدنسیکیآ
 اش لماک قیاس زدص اشا دعس ردرلکب یاو نا هلا اغا د نتناقرف
 ندنرلهع رک رلیدلوا داماد رلکب دو تکوش یرلمودخ کیا كن راترضح

 ینسهع رک كلوب تولوا هدکناضو هداژ اشا لیلح ندننادناخ رتسانم قوم

 یدننا فقادم یجەساغ هدندامادرت ردشابا جوز ثكربنم هداز اشاب دوج

 ۰ ردکب فثار ندنراماقمغاق برحناکرا هداز

 هدعبو اول هد ۸٤ ضفتااپ هدهلاهاشرک اسع ردیلصراق ( اشا نطصم )



 .الایذاچ AY بولوا ییاما ناطلس اع| ( یدنفا یلع یتطصم ) یدیا 0

 2 . كچوکو كوبو ىش یسیکت یعقمشپ نده رداق ( یدنفاینطصء یحاح ) 8

  یدنفا هدعب یدلا ترهش هجلخ هلنلوا یسیشاب ییهطلاب هتسوا زادهنیزخ

 ۳ رال e و یقطصم طتقاح ) یدا لاح
 3 7 ط یدلوا توف هداروا بولوا دام و ۱۳۹۳ هرکص هطلغ هدرح

 .. یدلواتوف هدراهنسوب تواوا وی هسچدالب هدعن و نزاع هطلع هلن رخ :

 ۱ . هنسهعشح قلیربا هدرادکسا بوداتافو هد ۱۲۹۷ بولوا یظعاو رلاشهلاس
 بولوا یاما ییماح ك ماسح ) یدنفا یزام یفطصم دسلا ) یدلدا نقد

 . یدلوا توف هدنشبیرکی كنمرخ ۰
 3 بولوانین ایسنا نوناهیارس ( یبهطلاب ۰ اغا یفطصم یجاح ۱

 یسا شی ر هبلام تاکاح هد ۱۲۸۸ هرکصو اضعا هناق هبطض بول وا

 . ندنرهشو تور باا ردشملوا توف هدنرا راب ۱۳۹۳ بو ید

 3 ۰ ید
 8 وص و یهرق یسهرا هدب رغن اک ( اعا ر یرون : نطصم )

 ۰ كناغا نسح نالوا توف ًانوعطم هد ۱۲۱۷ نکیا ا هدبللیدنق بول وا

 لا ماخ هحدخ یسدلاو كور هلرلطا تافو هدننسرغص ینیوبا ردیمودحم

 .  هوامرتصق ردتشموبب هدنسهیرت افارفعج یسجکب یرصق وصکوک یجوژ
 ۱ 3 . قوردا هد ۲۲۸ بولیروس تجرح هننرزوا یوا مت هدناهاش فیرشت

 ۱  هقتمو ۲۳۹۵م .رتلاپقرهنلآ هنس راد نواه ةن رز هرکصبونلوا غارج هنوباه

 . ردشلوا یتاکرس هدنسه اید ۲۳۸ و شفلا هنوناه نیبام قرهلوا یجقنرط

 3 هدنلوالاع ہر 6۳ و دنردا هدنرفص 6۰ و هلاحرت ترازو س زابهدنهرع ۸

 . ه۷ بولوا رکسعرس هدناوالامسر ٩٩ و یسلاو كينالسو هلاحرتو ها
 . هدندوع نداروا هدنسعمایذ ۵۸ و شلوا رومأم هماشلا ةيرب هدنلاوش
 مور هدنمرم ۵٩ و شلساونل ردقیا یلایاقم هللااصفنا ندکلرکبعرس

 . هدنلاوش 1۵ بولوا یسلاو راکدنوادخ هءدتناضهروندو هدنرفص ۲۰ و یا

 . هدنسهدعقلایذ ¬۸ یدلوا رومأم هیدلاع سلاع هدننابش ٦ لبا لاصفا



  AT eو 5
 هدنناضم ردتسوا ردوا لصفنم هدب درد كاوالیر ۲ vs پول مارف

 بولوا صخیم هدیرک هدنرخالا عمد ۱۲۸۳ یداوا رومأم هالا سلاح ١
 عاف یدلبا لاح را هدنشب نوا كنلاوش ۸ یدسا تد و هدیدمقایذ

 هد روا تولوا مرک * یش < ع ردم .قداص ندشلدا نفد ها

 ردشلواتوفآ اشا یلح )نشرامودعردزبنک یعدالوا یداهحولانسح لیو ۱

 . ردشاواتوفهد۱۳۱۵ نکیا ندنساضعا زاب ةمکحو : ندالاب لاح ر (ك لعام »ا ( یداماد دوس ردنابح رب (كب دج) یودخرکید

 ی هر ارت را روا ی و سه اف فر

 ` هدنمر ۱۲۸۹ یسالنم رصم هدنمرم ۱۲۸۰ یمالثم ریمزا هدنلاوش

 ۰ ردشلنا تافومدعت یدلوا یسناقهکمت
 هدنحر ۹ النه سردم ( هداز دوعسم ۰ یدنقا رهام یفطصم (

 . ردشلوا توف هدراهنسوب یدلوا یسالنم هبلف ِ -

 ردیاب مودع ثناشاب , مهارتا لرصم ) اھا لضاف ینطصم ۳
 هات تواک هداعسرد ندرصم هدنلاس ۲۳ ردشابا تلو هدنراخشرات یو 3 2 1

 دا ۳۷ تودک هرصم هدعب یدنل وا غارج دب اعردص “نوتات ۹ 0

 هدننابعش ۲۷ ردشلوا یماضعا الاو ساخ هللوا یواو شلک رارکت هدنس

 یرظاب فرامعم هدنل والایذاج 2ےس وا یدلدا لق هد الاو ساع هدنهرح

Eهدنل والا یذاج ۳ یرومأم هلاع سااحم هدنلاوش ۷۹و یرظانهیلام هدنبجرو  

 یدتک هاا وروا الوزعم هدنلاوش هنسیا بولوا ی تا سلج ادد
 هدنش نوا كنیرخالاعسر ۸2۱ بولک هاعسردمدنرب فو یوالایذاج ۲۸۶

 كاناطمر ۸۷ قرهلوایرظانهملام ًابناتهدنم رع ۸۷ یدلوا رومأمدهیلاعی سلاح

 بولوا یرظان هبیلدع «دنرخاوا یحر ۸۸ یدلیا لاصفا هدندرد ا 2

hlلاحترا هدندرد یس ءدعقلایذ ۱۲۹۲ یدلیا لاصفنا .دن-سهدعقلایذ هنس  

 یداراو یسهساسا هزر رحو یهاقتساو قدضو نو اه” لضفو عر ردا

 یدارایا لامعتسا زوک ندماح هدنروص زانلوا قرف هلغلوا م دکب هللاتمکحم

e :۰ ردرلاشاب مهاراو لعدج هل اشاب نایک رزرو  

۳۱ 
Ssی تک« یه رخ رب نر ست عت( نیمه ست 1۳ یک یخ ای یاب هیت یا وا ار  

4 ۰ ۳ 7 ۰ 

 وص بوش ا



 ۱ بساع دصاخ اهد هعفدرت خر YAo 4 یاسا بصن

 2 ردنوفدم هدرادکسا یدلیا لاح را هدنزوقط كنمرخ ۱۲۸ یدلوا

 ۳ ی ضیفتاب ندلت ردیرهش ( هداز ها ٠ كب یفطصم ) ىدا
 E - ردعنا تافو هکرقغ ۲۷۸۶ ینتلوا

 قیرفو اول ا ندءماع ةناسرت ( زيلكنا . ۳ جاحلا )

 ر ۱۲۷۹ هلا ماود هدتمدخوا هحرلدنس ردشلوا یسیر هرح هرکصو

 قرهلوا نادوبق اشاد نیدمراو هئوک یمرکی هدهسیدلوا یرظان درحرومآ
 یسک نادناموقهد ۱۳۸۵ ردشلر دتا لاصفلا ندنراظن هلکلروتک ندءردنول

 تافو تاتا ۱۳۸۷ یدلوا لصفتم هدندمزا بولیدا بصن یر
 ردنوفدم دنسب یضرش برت ( تیالودیس ) ترضح هداشاب قشاع ردا

 فا. ففع ردشلآ یمانوا هلکنا لیصحم ییهحزیلکنا ادتا هدهناسرت

 ندنناق رفد رح یمودع وس یدنایتیلها ۰ مقتسم بولوا هماقلا طسوو
 : رد ) اشا دجا (

 > عامنا ندنادناخ کا هددنرسک ( یدمرک + اغا لات قطصم )
 ۶ ید بولوا یک كناشاب رهاط یسیع ردشأنا دلوت هد ۱۲۱۳ ندنیلص كکب

 هددنرکكناشب نسح هد ۲۳۷ ردشلدنا بلح ءرصم ندنفرط اشا نسح یسیع

 اکرتشم هدهسیا شلریو یتاظفاع یتیالو درک هلقثناریم رم اکو هننرزوآ ییافو

 یدشمافلوااطعا یاربهبر هلتفلوا لاسرا ث. نسح لملاوق هدننمض یسرادا

 قوصتم هیدنق ینایمری بتراب هدوب بودیک هبتهنیا كب نسح هد ۲
 بودا تدوع هد ۲۵۵ بولوارومأم هنناحالصا نانبا لح هد ۲۵4 ردشلوا

 هدنسهدعقلایذ ۰۷ ردشلریو ترازو هر هدنسید كنسهدعقلایذ ۵۶

 ساحعهدنشب نوا كل والایذاج ۸ بولوایساضعا الاو سلح هاملح هن داعسرد

 هدنساهضادیع هنسوا یدلوا مظعا ردص هدنستلا كننامش ۹و یسیر الاو

 اب دیشر بولوا هدهدناعم مر یلاصفتا یتح یدلیا لاصفتا ردق نوکییا
 ۷۰ ردراشلسا اقا نوک ىج وا هدبسیکیا هللا لزع هدوا هداقا یاحر
 انا هدنسیکیآ نوا كنسهجایذ ۲۷۳ یدئوا لزع هدنحوا كنناضمر
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 ربها شم یدلوا توف هدن ر نوا كنحر ۱۳۷۸ یدلوا یسالنم رانف رف

 .یدا تاذرب برشمډنر ندالصف
 E EE هدم2ل|یذ ۱ ص ردم ردسل هوو ) یدفا يج یتطصم )

 یا هکم هدنهرع ۲۷۸و یسیضاق ماش هدنلاوش ۱۲۷۶ یسالثم نوزرط
 ردم ودع نسح یجاح جا رس ) یدننایفطصمجالا) یدلیا ا هدع) بولوا

 توف هدنزوقط كنرخالایذاج ۱۳۲۸۰ بولوا ندنراماع-رد اف لیصصلاب

Ta N E a 

LE E 4%ر  E OO EEROین سا شش زند سم  

 .- ردشملوا
 ككب رهاط ندرودص ( هداز یاسا ۰ كن تزع قطصم )

 هدنهرم ۲۷ و یسالنم نوزیرط هدنسهدعقلایذ ۱۲۹۷ سردم ردسودحم

 یدلباتافوهدعب یدلوا یندابهکم هدنا والا عیبر ۱۲۷۹ بولوا یسالثم رصم

 ۰ ردکپ لاج یودخت ۸

 ۱۲۷۵ و یسالنم تورب سردم. " ( یدنفا یلح یطصم جالا (

 جراخ ردشلتا تافو هدنل والا خیس ۱۳۸۲ بولوا یسالنم ناتسدرک هدنلاوش 3

 هدنلوالامسر ۱۲۸۳ سردم ردیهینوق ( یدنفا یفطصم ) ردنوفدم هدروس
 مد ۱۲۸۳ ردندحاشم ( یدنفایفطصم یحاح مش ) یدلوا یسالنم سدق

 ۰ ردشلدنا نفد هدهد وس هلا تافو هدندردنوآ كن والا

 یدلوایماوا طابتحا بولوا ندنساما هناشود (۰ اشاب قطصم) "

 بواوآ ندنرایالاریم هر رک اسع ( كب یفطصم ) ردشلوا توف هد ۳
 ۰ ردشلدنانفد دیاشاب مساق كردبا تافو هد ۱۲/۸۳ ۰

 ندنس ابرفا كندنفا ركب ییهمشح قونص ( یدنفا فراع نطص«) -
 هزکو هدنرات رومأم درهم هدکدايا جورخ شفت .نهنواه نور ۱ ٩
 یسهمر یلوا فصللوا هدنفلرادرتفد دادغب هد ۲۰۵و شو هدراقل رادرتفد 3

 یدیشلدبا لزع قردلوا ینرصتمهیلسا بوانکود هنلوب قافرصتم ءرکص بولآ |
 هدرادکسا بود لارا نکیا ریپ هدنسیتلا نوا :كنلوالا یذاج ۱۳۸
 ردشلدبا نفددشای یدنفاقهمایماما اشاب هجاوخ یردندبا تافو هد ۱۲۳۴
 . یدیشلبا تافو هد ۱۲۸۳ هسیا ( كب ندلادعسلع ) یودخم ا

 ندناتک ی رکسع ردیمودخ كناغا بیبح . ( یدنفا ماس نطصم )

 ال امر بواوا یسح هسا هصاخ هد ۹ یسحهعکا زور دصاخ بو وا 3



۱ ۵ ۰ 7 ۲ 
 . بورک هر یدماو لعردس تک ریتم ارا یردح

 رادرتفد هد ۱۲٤١۷ و شعازق ما قرلوا یسیجهعطاقم نیمرح هد

 2 بودا لاحم را هد ۱۲۷۷ نکیانسم بولوا دعا و لزع هد ۱۲:۵٩ ردشلوا

 7 یدبشل واداماد بیدنفآ . رداتلادبع ندلاحر ردشادا نفد هنرق یدج هدوآ

 «یدلدنانفد هرادکسا هللا لارا هد ۱۲۸۸ ( كفرا دج حاملا ) یعودخ
 . یمالنم هرود هد ۱۲۷۱ سردم ردیلهبنوق ( یدنفاقطصم جاحلا )

 . كيالس هدنلوالایذاج ۱۲۹+ سردم ( یدنفا یفطصم دیسلا ) یداوا
 - ایا تاقوهدمب یداوا یال هنردا دنا و ۱۴۷۷ و

 لاو و یالاربم ضقفتلاب نده اهاش رک ابع ) اشار  یقطصم (

 . یفطصم ) يدلوا توف هدنسهجلایذ ۱۲۷۸ ردشلوا اضعا هتسلع یلوطانا

 . ۱۲۸۰ ردشلوا اولریموینادناموق زاسح بول وا نددب رکسعیامدق هدوب ( اشا
 یش ضقتابندهناهاشرک اسع ( اشا یفطصم ) یدلواتوف ہدنلوالایذاج

  یفطصم) یدلواتوف هدسب یدلوا دعاقتم هد ۱۳۸۰ بولواندنرلاواریم ودرا
  تافو هد ۱۲۸4 یدیشلوا اولریم هد ۱۲۸:ضیفتبنددناهاشرک اسع ( اشا
 ۱ نکا ندنرلیالریم هناهاشرک اسع ( كبیفطصم ) یدلدبا نفد هرادکسا هلا
 ۳ کم ( رقت ) رتا نفد هرلاق بولوا توف هد ۷۵

  هصاخ ( كبیفطصم ) یدلیا تافو هدنلاوش ۱۲۷ بولوا یالاریمو یربدم
 ۶ من رخالایذاجهنسوآ هننردشلنا تافو هد ۱۳۷۹ تولوا ندنرایالاربم فیدر

 كلوب ردشلنا لاحترا ( كب مصاع یفطصم ) یالاریم ندنساضعا یروشراد
 ی ۰ ردرلترضح اشا داوح یمودخ

 یاب باصق بوش ندهناخ باصق . ( یجروطس ۰ اشا ینطصم )

 ۲ ییما ندعمو ناریمریم قردلوا یرومأم هبکلم هدمبو یدتنا ضیفت هدنتمدخ
 ۲ بولوا یفرصتم لصوم هدنرخالایذاج ۲۷۳ و فرصت یسرق هد ۱۷۲ و
 ۱ 3 یعودح رب هدنماب ( ك. قفوت ) ردشلنا تافو هد ۱۱۲۷+ شلوا لوزعم هد ۵

 ىف یردد یدلیا تافو هددهعلا برق بودا 2 هر ردو هوا وا ید

 3 ۰ یدتا كالهنسا یودح هددسیا تورث

 3 تاب بولوا ماعسردو سرد ر دیداپا نام ) 23 ِ یدنفا نطصم )
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 ۱۲۷۹ یدلوااضعا هناظنت ساع هدنم رع ۰۱ یدلدبا لزع 9

 تماقتساهئارا هدنرل تواواتنکمو ثورت بحاص یدلوا توف هدننحر ۱

 ۱ 7 - ىلا تفادصو

 فمادحم یدیفح اعاد یزاغ لءزدوقشا  (اشابیفرش یفطصم)
 هد ۵ ردشن وط یسهجک ردق ید: یی رکی كنناضمر ۱۳ ندنیلصكناشاب

 یدلوا یسیلاو هردوقشا هلقلناریمریم هدنلاحمراكناشاب مهارنا یرلیغ كوب

 هد۱۲۳۵ یدلروس ناسحا ترازو بتر هدنسیمرکی كنرخالا عمر ۷

 یرلناصس ناصلیاو یرخوا هد ۱۲۳۹ و تارهدنسهداح اشا ىلع یتا دەمت

 یهوحاروتافاققرهلوایرکسعرس.نیدوهد ۱۲46 یدللدبا هوالع كارکسعرسو
 هللزع اشاندجم دیشر تقو ظعاردص هدنوالایذاج ۱۲۶۷ ردشلا ًابرح
 حانح كنهیئس تنطلس هللا ملست یتسودنک هههرکسع وق ی هدنسادناموق

 ٩۳ و ینومطسقو یلو هدنمرع ٩۳ ردشلروتک هنداعسردو شفغص هنتلادع

 هدنرفص ۹۸ تولوا یسلاو شع ښو هطا هدناشمر 16 و اد کک
 هدن رخ الاعسر ۷۳ و هسوق هدنلاوش ۷۰ و كسره هد ۹ یی و

 ربمزا هدن رخ الایذاج ۷ و تلح هدنل والایذاج هتسواو دیفسرحم رازجت ۾

 مرحلا ۽ 3 هدناوالایذاج ۵ ردشلوا ید ارزولاریش اب اقاعتم ب ولوا ىا 3

 ردنوفدمهدعش ردشلیاتافو هدهر ونمن دم هدنسپد ثكنسهدعقلا یذ ۱۲۷۹ب ولوا

 یتحنسح ندنراهودخم یدا یولومو عح" یحاص ریبدت نسحو نور
 تلود یاروشو ندناجر الاب ةبنر یحوک دلبرالبا لاحنرا رلاشاب دوو
 ید ) اشاب نیس ( یداماد را ردنابح را یدنفاكاطر لع)ندنساضعا 3

 ىدا تافو یرغوط هنلاس ۱۳۰۰ قرهلوا قرمصتم ههاتوکو ناریمریم 3

 نزاسد هالشسا یهردا هلز واح یرلناقلاب ندنتهح هرتسلسكنولهيسو رد 9 3

 ر وم ام هنتهح هباف ناععتسالاب یناروالد دووان را كہ قرقنانل وب هدنتیعم هدقد] وا ٩

 هدهمأن راطخارب ینیدزا ًاباطخ هننادناموق یسودرا هسورتقو لوا بولوا
 عطقینتعحر طخ ناک هدنتهج رلناقلاب هسرولوا كحهدبا زواجت هوراپا اهد 3

aê 1هلاصلادع و شمش نم هندقع یزد اصم ناسلاپ ی؛>هلوا روح  

 ۰ ردشل ردنوک نواه ةمانفیطلتو فسرب مصر

 رددینح كب فیطللادبعقبسا لوا روخاریم . ( كب دشار یفطصم) ۰."

 نزن لا از و ی ADs Lg سر رو و )و



 ۳ رز لارا هد ۱۲۹۵ 1 د روهتع ید ( ید فطصم )

 3 اقلام سلجم هرکصو يتاک هلاختو راب هد ۲٣۱ ضفتلاب ( یدنفا یفطصم )
 راتندلاجر یاد كنسهحوز یدلیالاحترا هدنمرحم ۱۲۷۹ بول وایساضعا
 9 ۰ ردشلدا نفد هنشاب هدازېش هنرق یدنفآ

 رد یمودخم كندنفا هان (  هداز یجنوا ۰ ظفاح یدنفایفطصم )
 و ۱3 یدلوا یسالنم هسورب هدنرخالایذاج ۱۲۵۵ بولوا التم « سردم

 E هدنلاس ۱۳۷۱ یداوا یسها لوبناتسا هدننابمش ۱۲۹ و یتهانهکم هو

 7 ۰ ررقمو ماعسردو سردم ردیلدو ( یدنقایفطصم ۱
 ۱۲۷۱ یدلدارابتعاهبناملسهساخ هدنسهخایذ ۱۳۹۰ بولوا ماستا تلادع
 ۱ 1 ندالضف ریهاشم ردن وفدم و هنردا یدلوا توف هدنزکس نوا كنناعش

 3 ۰ ردقوح یرادرک اش بولوا
 الثم * سردم ردلغاط روفکت ( هدازیقم ۰ یدنفابینم یفطصم )

 . هدنچتاهنسوا یداوا یسالنم هندم هد ۱۲۷۶ و یسالنمهبلف هد ۱۲۷۲ بولوا
 ۲ سردم ردیهبنوا ( هدازیفم ۰ یدننایفطصم ) ردشلنا لاحترا هدنلوب مح
 - ردلهلف ( یدنفا یفطصم ) یدلوا یمالنم بلح هدنس.دءقلایذ ۶

 " تأریفطصم ) یدلواتوف هدمب یدلوا یمالتم كالس هد ۱۲۷۱ سردم
 ۳ ردیوکرب (یدنفا یفطضمدسلا) یدبا سردمرب ندر ( هدازینامزلک ۰ یدنفا

 3 ۱ ۰ ردنوفدم هدوبق یرک | ردشلبا تافو ہد ۱۳۲۷۷ بولواسردم

 ٠ پواو یالوق هرق یدنفادعس تلاح ( هدد اشا , یظفح یفطصم (

  یسدنفا هدنرفص ۱۲۳۸ یدلوا یسدوو نفهو یشاب یجوق هدعبو روشحلس
 . یداردنوکهبهیهاتوک ربارب هل راشادلویوقیک افادجمیرظانهبلف هدقدلوا بوکنم
  هدنلاوش ۱۲:۲ یدلوا یثاب یبمربخ هدنلوالایذاج ۱۳۶۰ بولواوفع هدعب
  بیرغآهلعفر ینلیشاب یجوبقولزع «د۱۲40 بولوا یرومأم باستحا ةوالع
  ىلسنمىنومطسق هدعبو لصحم دسزا هد ۲۰۹ یدنلواقالطا هد ۷ یدلدا

 . یاریمری باب وید اش « یظفح » هدنلکشت یراظن هح هد ۱۲۵۳ یدلوا

 ىدا یرظات بامسحا هدنلاوش ۱۲۰۹ هللزم کم هنس چاقرب یدلدا بصن

 2 e وا وا یسیلاو كيئالس هلترازو هدننوا كن رخ الایذا.ج ۳
1 



 ها ات ۱ 0

eۍناک رانویلاق یدلوا ندناکحاوخ ضفتااب نداق ( یدنتا  

 1۲۹۳ و شاق لوزعم بولو هدراق رادرتفد هدعبو قیماراسا هد ۲۵۵ و

 دشر ینطصم ) ردتلسا نفد هنسهرق یضاق بودا تافو هد ۳ وا كنناسش

 ردشلوا اضعا هنسلحم همان هرکصو هفیلخرس ضیفلاپ هدناق هلخاد ( یدنفا

 ردندنسابرقا (یدنفارشان)ردشلوا نفد هدرباب ییراقهد وبا هلبالاحت را هد ۳
 هدنرفص ۲6/۸ سردم ) هدأز یسیدمفاناوىد ۰ یدنفایرون یطصم ا

 طصم داسا ( ید وا یهالنم هم رکم دوم هده رګ TAY و یسالبم ماش

 دن ولوم جرح هد ۱۲۵۹۰ بولوا ندنرلالئم هد رود ردیاسدزا ( یدنفاییهذ 3

 هدنلوالاعسر ۱۳۰۶ و سردم ردیلکلنم ( یدنفا یقطصم ) ردشلدیا لق

 ۰ ردراشلوا توف یرعوط هنراح را ۱۲۰۵ ملا یوم یدلوایمالنم بلح ِ

DYوی  Eلیفت  EOE COS Oلا او سیا تام ای ؟ نرو یار شناور نفت مس سه یاد یکی  

 اول بولوا لخاد ههناهاشرکاسع هدناد  (اشاب یلح نطصء )

 ساع هداروا ہد عا بولوا روهاق ههنا وط هد ۱۳۰ و یدلوا قیرثو 3

 یهنس۰ كرد یودحم یدلبالاح راهدنسه | یذ ۱۲۰ ردشملوا ید ۱

 یجوط هدو (اشاب ینطصم ) ردشلیا تافو هدنسکیا یمرکی كنس اید
 ردشلردنوک دننلاول یجوط یسودرا ولاا قرا اولریم ضفتاب بولوآ

 تداعسرد بواوا نده رکسع یامدق( كم یقطصم ) یدلوا توف هد ٣

 ۰ ردشلوا توف هد ۱۳۰۸ نکیا یالاربم فیدر

 شب شیلا ندمناهاهرکاسخ" هراز شا ۲
 یدلوا یسیلاو ن ترازو بتراب هدنمرح ۱۳۹۶ یدیشلوا اولریم هودرا "

 ۰ یدا رده « دیدش ؛روسح یدلوا توف هدنلاوش دنسوآ

J۱۲۵۵ الثم سرب ( هداژ رکب ویا ۰ یدتفا ندلالالحیفطصم  

 هندم انام هدنمرع ۱۷۹۹ و ۍسالنم هزوتم هدم هد ۱۲۰۹ يا ۶ و
 ( یدنفا نهذ یفطصم ) ید لعیذ ردشللا لاحترا ءداروا یدلوا یسالنم

 مورضرا هرکصو شعر هد ۲:٩ سردم ردیمودخ كنیدنفا مهارا قاشع 3
 ردشلوایسالنم رصم هد ۱۲ بوليرو یاب رادکسا دعب شلوآ ینالش |

 . یدایا لاح را هدعب 3

 AA تولوا یاس ق فقو د دج ) یدنفافصاو یفطصمجاحل ا (

 یرصاعم یدنانیطاطحا یس رگنبرصع ردٌشلدا نفد هوا بودا تافو هد هد ق



 اتو داسو اکا هح وت هرصم هدقدلا ینیلاع نامرف لّرع اشا یژوفدجا

 1 هس اهدا ىد ۱۳۹ ردشلیا تاصاوم هدا.سرد لوشلاب

 ER (كب ی | یودخم ردنوفدم هدنهل را رح یدرآ هیاسرب یدلبا لاحرا

 ۱ ۱ ةر وا توف هاب کس كنرخالامسر

  رددفح كناغا یفطصم یعقنرط (  هداز یجقنرط - كب یفطصم )

 ِ کم هدننرحم ۱۲۰۷ #یمالثم رصم هدنلاوش ۱۳۵۵ بولوآ النع . سردم

 یداماد ر ردنوفدمهداشاب ردبح ردشلنا لاحرا ةع زماالبق بولوا یسالثم همرکم

 E ۱ . "رد (یدنقا لماع دک هداز یا رازا)
 ندللاوم ردسودحم كندنفا لاسدجمیوسور ( یدنفا یفطصم )

 ا ا تیاده بولوا ندنرامامسرد حاق( یدنفایقطصم جالا دیسلا ) یها
 . یقطصمدنساا ) یدلیالاحرا هدندرد رکي كنلاوش ۱۲۰۹ ردشلوا یظعاو
 ۴ یاس ) ردشلوآ توف هد ۱۲۹۰ بولوآ سردم ردرازاب را ( یدتفآ
 3 هرغ كتناضمر ۱۲۹۰ بولواندنخاشم یناعشو یتولخومق ( غابد یدنفا

 3 ۰ رد وفدم هد ید یدل وا توف هدنس

 : سرا لوغشم هلتراج هدنسیلاب زکد هرق ( اغا یفطصم حالا )

 . هلکلیدنفا .دنلوالا یذاج ۱۲۵۸ یدنشعازق ترهش هلغلوا یحاص ءزافک

 . ینیدلواشامازلا قرملوا تیما لرکو یرظا تراجت هلیسهبتر ییا یلواو
 . ردشلوا لوزمم هدنجا هام چ اقر هلکمامهدا هنارا لیفکلبانق» هرلکرک

 ۰ ردشلدا نفد هاشاب دو هلا لاحرا هد ۱۲۷۶ و

 یدیسشلوا یا یجوبق بولوا ییاما هرثط ( اغا یفطصم جاحملا )

 ..هعطاقم هناعاشو ناخد هرکصو یلوق قابشاب هزح هد ۳٤۲و یسیکرک ناخد

 نواه رصو یماقمغاق للاو هسوربهدمب یدشل دا لزعهد ۱۲6۲ بولوا یسیج

 . مهاربا ) یودخ یدلیا لاحرا هدنجوا كنىرخالا عیر ۱۳۹۲ بولوا شن

 . رکید ردنوفدم هدرادکسا یدلیا تافو هدنشبنوا كنناسم ۶ ( كب قنفش

 . ۱۲۷۱ الوزعم ندوقاص بول و هدنراتلماقمغناق هرمشط ( كب تزع ) یعودخع
 . یصعطساو| بولوا ندنسافلخ ترادص"ییوتکم هدازکب تنعیدشلواتوف هد

 | ردندارعش (كب بلاغ لیعاسا)ندا لاحرا هدیاخزبزعلادبع ناطلم ترضح

 . ۰رد(كب فیظن نام ) هلی( كب دوجرهظم ) هدى رامودخم رکید كکب تزعوب

 یو تف



eبوس  
 ٩۲6۱ یدلوا یشاب یجوبق بولوا یردارب اشاب لا (۵ ا

 یمادا نفد هب وا هلا تو هد

 ۱۲۳۷ سردم ) هداز یدنفا تدوح ۰ شیورد ۰ یدننا ینطصم )

 یفطصم) ردشلیاتافو هد ۱ تول وا یسالنم هسورب هدعب یسالتریم زا هد

 یدلوا یسالم ج رخ بولوا ندنرادوسم هناخاوتف ردرادکسا ( یدنفا

redهد ۱۲۵۲ سردم ردښامارق ( یدنفا یفطصم ) یدلیا تافو هد  

 ںیمزا هد ۱۲۵۳ سردم ( یدنفا یفطصم جاحلا ) یدلوا یمالنم رادکسا
 هد ۱۲۵5 بولواالنم ؛سردم ردنمداخ (یدنفا یفطصمدشلا ) یدلوایمالنم

 بولوا یسالنم هطلغو سردم ( یدنفا لضاف یفطصم دسلا ) یدایا لاحرا "
 یفطصم شیورد ج اجلا ) یدلوا توف هدنستلا ییرکی كنسهدءقلایذ ۱۲۰

 كنلوالاعمر ۱۲۹۷ یدا ندنبسرده یامدق بولوا دوسم هددیاخا وتف (یدننا 7

 . ردشلوا توف هدنزوقط "
 سنوت هد ۱۲۵۰ هدنلاحرا اشاب نیسح یردار  (اشاب یفطصم)

 ۰ ردشلیا لاغرا هد ۱۲۵۳ یداوا قیرفو یسلاو 1

 بولوایسالال شاب راکنخ هدن واه نوردنا  (نوزوا ۰ اتا یفطصم)
 )غا یفطصم ) یدلدا دعاقت هدعب ردشلوا یسادنک ات رالب هد ۵ 3

 یثاب یحهوهقو یجیبام هدننابمش ۱۳۵۵ ضیفتاب ندنولاه نوردن| ردیعرق 3

 نوردنا ( انا یفطصم ) رایدلوا توف هدعب ردشلسا دعاقت هد ۱۲٩ یدلوا "
 يدلبا تافو هدنمر ۱۲۰۵ یدلوا یسادک هطوا صاخ شفتاب «دنواه "

 ۰ ردنوفدم هددنیاس

 یدلوا یشاب یجشوق شفتاب هدنوباه نوردنآ (  انا یفطصم جالا )
 دیسلا ) یدلدا نفد هرادکسا ردشلیا تافو هد ۱۲۱۳ یدلدیا دعاقت هدمب

 اکحاوخو یتاکشاب نوباه ٌهنزخ ضفتاب ندنوباه نوردنا ( یدنفا یفطصم
 هداشاب ردیح یدلوا توف الوز هم هدنشب نوا فنر ۱۲۵۰ ردشلوا ند

 ۰ ردنوفدم
 ردیمود ع كناعا ني-سح ندا لاح را هد ۰ ) اشا تاو 3

 ۱۲۵۵ ردشلوا نواه ةنادوق هرکصو هنورطبو هلایر شیفت هدر "
 نادوبقو شلوا رواه هتسهرادانواه یامتود قردلواقیرف هرح هد رحاوا 3

 سو رب یه کلم یا ی یا صفا ی یا ما



 ل

 تدب : یدتآ افعتسا هد ۱۲2۵ بولوا یاب باصق هد ۱۲۱ هلقلشاب جوی

 طب r نفد هدیوبا هلا لاحرا هد ۲۰۸ لزعلادعب تواوا یرظات وللدم

 ٤ یودعاغارعوب ندا تاف وهد 04 و ( اغارع ) یردار نداتافو هد ۱۳۰۳

 « دیس ندا تافو هد ۱۲۹۳ بولوا ینکی كناغادجم یجاح ( ك.نیسح )
 ۰ ردراشلدا نفد هد وا هناي كب فسو

 یشابیجوق ۳ روشولس ( هدازاغا نیما لح < اغ|فراع نطصم )

 و هناحموط و ینما هناسرت هدعب یدلوا یساعا راسب نایح هفولع هد ۲۳۲ ردشلوا ۱

 . قرنلوا وفاروک دم ناونع هد ۱۳۶٩ بولوا لع ریه ۱۳۶6 هدعب و یرظات

 هلا تافو هدنشب یعرکب كشلوالا یذاج ۱۲۵۰ یدنلق صیصخت شاعم

 ردکب دجا هیدنفا نیما یرامود ع ردشلدا نفد هشراوح یردس هدافو

 ییشابراجت یریخ ردیظوا يلچ فسوب غیش (هدازلا ۰ ان طسم جا )
 هدننلرازم دزباب ردشلوا توف هدنزوقطنوا كنلوالایذاج ۱۲٩ ردشلوا
 ۰ ردن وقدم

 هلف هد ۱۳6۸ سردم ردلهسور ( هدازبیطخ ۰ یدنفاقطصم )

 ًةحولرس ( یدنفایلح نطصم ظفاح ) ردشلوا توف هدسب یدلوا یسالنم
 ردنوفدمهدنشاب هدازبش یداواتوف هدنمرع ۱۳:۸ الوزسبولوتاضق نیع

 بولوا یظعاو یماج تیاده ( یدنفا یفطصم ) یدیا ندنقرط یدنبشقن
 ۰ یدلیا تافو هد ۰

 یودنحت كندنفا یفطصم یجاح لهدنراد ( یدنفا تزع نطصم )
 هد ۱۲4۷ و الثم هدسب یحوتکم هدنتخشم هداز ییخسی ۰ سردم بولوا

 یهدنراد) یدایا لاحرا هدنجوا كنلوالایذاج ۱۲۵۰ یدلوایسهاب هنیدم

 : ۰ روند (هداز

 لوا ةچمانزور ضفتاب ندلق ( شیورد ۰ یدنفا یربص ینطصم )
 یاکحاوتخ سراب هدندرد یمرکی كل والا عر ۱۲۳۷ بولوا یراد هسیک

erیدلدا لزع هدنستلا كنرخالامسر ۲۳۸ یدلوا لوا قش رادرتفد  

 ۵۰ و٤ا و4ا و یرظا هناح وط هدنناعش ۲۰ ییما رتفد هد ۹

 روما ردشلیا لاح را هد۱۲۵ + بولوالوا ةمایزور هنسررا هعفدچ وا هدي رل هنس

 ۰ یدیا انشآ هم هبناسح
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 و۷ 4
 یظفاحدیمزاهدمبهن اول رازوهدنلاوش ۲۲۶ بولوا رصتیرهشکب هد ۰۱
 یسیلا و ماشوادیص هدنناضم ر ۲۳۷ و یسیلا و بلح هدم یدلوا یفرصتم نمرج هرکصو

 هد ۲۲ یسلاوهنسوهد ۲۱ سدقهد۲ ۰ بلح دن هدنناضم رم وقهدنبح ر ۸

 بیرفآ هماسیاک قرقهلعفریرازو بقاعتمیننکر ح ندهنسویداوا یظفاعیلو کن
 هدمب و فرصت رصقو یظفاحم یعلاق هلیساقا هدنسهدعقلایذ ۲:۵ یدنلوآ

 نسح یدلیا تافو هدنلاوش ۱۲۵۵ یدلوا یفرصتم افیو یرکسعوس زاغوب
 یسادضک هدنکللاو ماش رد (كیدشار ) یثابیج وقود یدنا كلام هبهرادا
 ردرلشلوا یشاب یحوبق ( اغا رک اش دم ) یراد هنزخو (اغا دمج لاطب )

 ۔رومام فراعم ( یدنفا دحاو دجا ) ندارعش ییودع كناغا یحاح یرادیلس

 ۰ یدشلوا توف هدننحر ۱۳۰۰ هدنشاب شعلا بولوا ندنرا

 هدنسوشرافویلسلم یلوبکی ضیفتلابهدوب ردیلدبنالع . ( اشاپ یفطصم )
 هدعبو یلظفام یلویکش بولوا ناریمریم هد ۱۲۳۲ یدلوا یتسا انب یسەعلقەلق

 هرکصو یلنفا قور هدنمرحم ۲:۰ یدلوا ینرصتم لیا جاو هیئتسوک

 هلکرت ییهطاهنکیاهدعب یدلربو ترازو هد ۱۲26 بولوا یظفاحم هطاهنکیآ

 یدلوا توف هدرا یراص هد ۱۲:۵ قرهللهتسخ بولک هنسزاغو زک د هرق

 ۰ یدقحیدقنهسیکز وب زکس هدننافو نکیا رد قوب مهبح رب
 یهاکر داشا ینطصمهلغل وا نده دنیشش قیرطردلهرتسلس (یدنفا نطصم)

 (یدنفادجا) یودخ هنر یدلیالاحت راهدنشب نوا كنبجر ۱۲:۸ ولو ا یځش

 رفعح نده دعس هدب وب |(یدنفا نطصم) یدلواتوفهدنحو|كنمرحا ۲۹:بولوا

 ناهلس) نالوا مش هنیرب ردشلوا توف هد ۱۲۶۵ بولوا یضش یهاکردا#ا

 ردشلیا تافو یوک یحدرد نوا كنسهدقلایذ ۱۲۸۷ ( یدنفا نوع

 بولوا یسداب رادکسا هلتولومو سردم ( یدنفا یدوح یطصم ظفاح )

 ۰ یدادیافد هیافو هلباتافو هدنسیدب یرکی كنلوالامیر ۷
 هطا هحزو قردلوا ناریمربمو یشاب یجویق (  دیسلا. اشا ینطصم )

 ترازو ةبئراب هد ۱۲: بولوآ یفرصتم هالع هد ۱۲:۳ یدلوا یظفاح

 هلکسا ناتسب بودا تافو هد ۱۲۵۵ یداوا یظفاع زاغوب ینمپ نور هرق
 ۰ یدیا مقتسم « قداص یدلوانفد هنس

 قرهلوا ندنسابرفا كناغاد یجاح یثاب باصت ) اغا نطص» جاحلا )



۷ 

 ۱ وایت كنماص ) یکی دا یجوبق بول وا( كب نیما
 دز ا کید ردشلوا ادخن هناشاپ مهارا یسیلاو كرنالس

 . رد ( كبفقاو ) اراک, ( تمفر ) ندالعو

 ییها نواه محو یاب یجوبق ضفتلاب ( ك ms اجلا 8

 یدلوا توف هد ر خالا عبر ۱۳۶ یذدلوا ینادغکوق ما هداز راحو

 چد یرظان هتسارک كملک ق لارا تولوا یا یجوش ) كب یقطصم )

 وب یدنا یناعا دابا یوب بولوا هدازاغا دج مک ( كم ی تطص؛ ) ردشلوا

  ردزاشلواتوف هدعبرایدلوا یشابیبوبق هد( كن را رکیدینامعا كلنمو

 یرظان والدم هد ۱۲46 و یشاب یجوق ( لغوا رسقالوق ۰ كن یفطصم )

 ۰ :یدلوا توف هدعب یدلوا

 بولواندنناقلعتم تكناشا دمت یاو ردیلناو ( مزوک ۰ اشا ینطصم )

 ةسورب هلترازو ینوک یوا كنمرحم ۱۲۲۹ یدیشلوا ادک دیاشاپ زص
 عفر یرازو هلبسح یلظ هدنحوا كنبحر ۱۳۳۰ یدلوا ینلاو دیمزاو

 یظفاخ یزاغو دیفسرح اقالاب ینرازوهدعب یدلدا بیرغتهوللدم قرهنلوا

 یدلوا توف لزعاادمب یدلوا یسلاو ءلاوقو كنالس هد ۱۲۶۳ یدلوا
 نفد داش دار :بودنا تافو هد ۱ ( كب تزع دج ) یمودح

 ۱ ۰ یدلدا

 ندنسافلخ یلق ناشن ردیلیوک یضاق ( یدنفا دیشر یقطصم )
 دلاقم هداس هدعب بولوا ندناکحاوخو یتاک نوردنا دغاک هد ۲۳۷ بولوا

 .. بزلوا ییج هبساحم فاقوا كجوک هرکص یناک ادقک هد ۲:۲ و یسیج
 هدیداعسرد ردلربمزا ( هدازبناک ۰یدنفا یفطصم ) یدلوا توف هد ۵

 هدعب ردشلوا رظا یر هد ۲:۳ هدنلکشت تیاد كنهناضص-۶ شیفتلا

 ندنس هبنک یلف لیوح ( یدنفا یاس یفطضم ) یداوا یرومأم باستحنا
 هدعب بولوا یسحهعطاقم هسور تولوا ندناکحاوخ هد ۱۲۳۷ بولوآ

 ٠ ردزاشلیا تافو

 هلقلناربم ربم هد ۱۲۶۲ هلفلوا ندارما رددووانرا 1 شاپ یفطصم )

 : ردعل زا توک کن دنا تطق

 یدلوا ناریمریمو یثاب یجوبق ضیفتاب ردیلنالب ( اشا یفطصم )
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 یمرکی كنرخالایذاج ۱۲۶۱ بولوا سردم ردمودخم كندنفا هتلادبع
 ( یدنفا یفطصم ظفاح ) ردنوفدم هده دانع هدرادکسا یدلوا توف هدنرب
 ردشُملوا نفد هنیدراود ردشلنا لاح را هد ۱ بولوا سردم رد رهش

 ( یدنفایفطصم ) یدنا ماعسرد «سردم ردیلهبنشراهح ( یدنفا یفطصم )
 هدنوباهیارس هدنایرهکب یاهلاذعقو هد ۱۲۵۱ یدبا ماعسرد هدوب ردىلهملقابا
 . ( یدنفا یفطصم ) هدر ردراشلوا توف هدعبو راشفلو رضاح ًاوعدم

 تافو هدسب بولیدا بیرغت هد ۱۲44 بواوا ماهسردو قانشو هکردراو "

 |  ریدا روهشم هلبا لضفو لع هسخ تاوذوب ردشلیا
 بولوایمادشک كناشا.بلاف قبساردص ( ظفاح ۰ یدنفا ینطصم )

 كنسهدعقلایذ ۱۲۶۳ قردلوا یثلب رامم هسفد چ وا بولوا ندناکحاوخ

 . ( یدنفا بیسحدج ) یراد هنزخ كناشا یودخم یدلوا توف هدنزوتط
 هدرادکسا ردشلوا توف هدنسید كنلاوش ۱۲:6 بولوا ندناکحاوخ یخد

 نفد هدنناپ ( عاخ ناهما ) ندا تافو هد ۱۲۲۵ بولوا یسلاو كناشاب

 رلحارس پولوا ندناکحاوخ یخدو ( یدنفا یفطصم ظفاح ) رلیدلدا
 نفد هنغل را لغوا كي بودا لاح را هد ۰۱ هلا بصانم رود ردیتاک

 ۰ یدا روهشم یدلدا

 قابشاب هد ۱۲۳۰ یشاب یجویق ضیفتاب ( شاب هرق ۰ اشا ینطصم )
 ردشلوا توف هدنلوالامیر ۱۳:۳ بولوا یب او یسادک وبقهدمبو یلوق

  ملس قبسا ردص ( النم ٠ افا یفطصم ) یدلواتوف هدرلهتسوب ردشلوا یشاب

 ۰ ردشلوا توف هد ۱۲4۰ ردندرل روشیسو ندنسابرقا كناشا

 ردیمودخم افاد هداز اغارومت ییمصکسا ( یلزویوط ۰ اغا ینطصم )

 یدلوا لع ریم هد ۱۲:۱ بولوایثاب یجوق اعدق هلفلوا ندهعدق نادناخ
 بولوا یدالوا چ وا ناسقط ردشلوا توف هدنشاب چ وا ناسقط هد ۶

 یس رت ناطلس هدلاو هاشرهم هدو ردشملاق دوحوم یردققرق هدشافو

 هلئاعرب دوحوم هد (یرللغوا یزویوط :راهدازلعرپم ) ردشلدیا نفدهتناتسربق

 قرهلوا رکسع هدنبادب بولوا ( كب دجا ) یرب ندندالوافورعم پولوا
 د ) هدر یدلوا توف مرد ندنحم را ۰ بواوا یالاربمو یشابکم



 . هتسوا ا بیرغت ه هزقاس درارب هلسهحوز بولیدنا لع هدنرخالایذاج

 “وڌ ۷و لوا ةمانزور انا هد ۲۳۹و ال وا هد ۶ ردشفلوا وفع هدنرخآ

  هرکص یدلدا لخعهد ۲۳۰ بولوا لوا قش رادرتفد هدعبو یرادرتفد پاکر

 هد۲۳۱و یسیحهبساحم نیمرحو ینبما رتفد هدعبو یسادخ" ناطاس هجدخ هن

 یتسا رتفد ۰ بولوایثاشواح هرکص یرومأم رب نزغو یتاک یرهکی

 هدنس«عیاضمر ۱۲۳۹ بولوا لوا ةمساحم تیامو یرظاب هناحم وط هدعبو

  «یدانوردفاص رسقابل ردنوفدم هدنناتسربق یسهرت هدازبش یدلوا توف

 انا ردمودخ كناشاب لبعامادیس ردیلرهشیکی (اشاب یفطصم )

 یبنکیا كنلاوش ۱۲۲۹و یثابشواچ هلبصانم رود بولوا ندناکحاوخ ضیفتاب
 یسیلاوهروم هدنرخالامسر ۲۱۷ یدلوایاقمعاقترادص ترازو بتراب نوک

 یسلاو دسزا هد ۲۲ ؛و یظفاحم هراو هدعب و یسلاو هساح هدنلاوش ۲۱۸و

 چوآ یدنلوا عفر یترازو هدعب بولوا یسلاو یربش ریقو کب هد ۵

 ساویس هلمرازو یاشا هد ۲۳۷ یدرونوا هدیلوسسلک هلعفر هنب هرکص هنس

 ۱۲۳۸ نکیآنک (كب ها ) ندنرامودم یدلوا توف هدعب تا یسلاو

 دیسلا ) ندندالوا ردنوفدم هدننوک لکنح یدلوا توف هدنشبنوا كنناضمر
  ردشلوا توف هدعب بولوا یسالنم سدق هد ۱۳۹۳ ( كب دمت هللادعس

 e یشایجوق یخد ( كب بیجم یفطصم ) ندندافحا
 . ردشوشني دیناخ دی ادع ناطلس ترضح رہ ےع

 هد ۲۲۳ یدلوا ندناکجاوخ بوشت ندمق ( یدنفا عیش ینطصم )

 مدعقلایذ ۲۳۶ هلنامدخرود یدلوا ینا" ةرک دن هنسواو یدحهرک دن هلام

 كنبحر ۱۲ع۰یدلواییقوت هد۲۳۸ لوا هبساحم هد ۲۳۰ لوا ٌةمانزور هدنس
 ۰ یدا لتتایلو نسم ردنوفدم هددیلس یدلیا تافو هدنزکس یمرکی

 رایجوپق هدعب یدلوا یثاب یجوبق ضیفتاب ( كب دمشر ینطصم )
 . ردنوفدم هداشاب ردیح ردشلوا توف هدنرفص ۱۲۲۱ بولوا یمادک

 ۱۲۶۵ بولوا ندندافحا اشاب هلاس ( هداز اش زابهش ۰ كب ینطصم جاج ا )
 یوق زر ( كب قطصم ) ردنوفدم هدنعماح یدح یدلیا تافو ءدنناضمر

 ۰ یدلوا توف هد ۱۲۱ ردندنداقحا كناشاب ینطصم

 .  دیسلا لهبنوق (  هداز هجاوخ یسبع ۰ یدتفا ینطصم جاش )
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 دا
 هد واھ یارس(یدبثاربم ۰ ۰ اقا یطصم )زد توفدب بودا لادن 1 0

 را ره اعا ینطصم )یدلدنا لزعهدنسهدعلا ی ذ ۱۲۳۵بولوا یشاب رادهنزخ

 ءد۲۳۳ و رتخا هددنسواو یساغاریکشی هد ۱۲۳۱ ضفتلابهدنواه نوردنا (نف

 ( اغا یفطصم ما الا ) یدلوا دعاقتم هدنرفص ۱۲۳۶ بولوا یساعا دنیلد

 FEY یا نوباه ء هرمص هدو یساعا راتهایس هدنلا وش ۳۳۷ یر رو

 ۱ یجوط هدوب ( اعایفطصم ۱ یدلوا یساعا رلبهایسو لکو لوا روخاریم هد

 رایدلوا توفو لزع هدعب یدلوا یئاب یحجوط هد ۱۲۳۷ بوشیت ندنعاحوا

 بواوا یسلوتم نیشرش نیمرح لزعلادسب بولوا یصاخ ( اغا یفطصم )
 ۰ یدلدا ن قد هنسهمدج قلبرا هلا تافو هد ۷

Jردیم و الف كنردنفا ملس دج ( هداز یعقمشپ ۰ یدنفادقات یفطصم  

 يسا همرکم کم هد ٣و یسالنمهب ردا هدحر ۱ سدق هد ۱۳۳۳ سردم

 دع)یمودحم نالوا توف هنسوا هدوق یرک | یدلبا تافو هد ۱۲۳۷ یدلوآ

 ۰ ردشدآنفد دنناب(النم نبدا

 لاح را هد ۲۱۳ بولوآیاما دجا ناطاس ( یدنفا هارو قطصم )

 یتاک یربم ۰ سردم ردمودع یدنفا دجا نانلوا نفد هدجا هخهرق هلا

 هدنناضمر هس وا تولوا یءدضاق رصد هد TY یسالنم بلح oد ۳۲

 هد۲۹6 سردم (یدنفا ادعس دع دسلا ) یودعیدلوا توف هدنسابارط ماگ

 . ردراشلواتو ی عو هنر اح رات ۲۷۵ قرەلوا|یسالنم بلح «سردم ید
 یعال هدوز یلتشاط ( هداز یربصح «یرصب ۰ یدنفآ ینطصم (

 ردشملدا نفد داروا بودا لاحت را هد ۱۲۳۹ بواوا یش ا و

 ( نیدلالاج ؛ندلارول ؛ندلادعس ) یرالغوا ردشعاب هواز رب هدهګادوس
 ( یدنفا قدص نایلس ) یلعوا هدشنافو ردراشفلوا نفد هتنای هدننافو رایدنفا
 . رود (یفدنفا نولس) رد عاش یدلوا توف هد ۱۲۰۳ بولواّمش

 یر هللادبع تواک هداعسرد ردنلهتسورت ) ماما . یدنفا یطصم (

 یدل واندناکحاوخ دلرهریک هلق هدهناسوا بولوا اد هدعب و ماما هیدنقا
 جوز ییدیداد كن راترضح عبار ناخ نطصمناطلس بول وا یراد هسیک یورو
 هدیحر هنسواو لوا:رک دن هدعب یرظاب تابوبح هدنرخ الامر ۱۳ هلکما

 ۱ ۲۲۳ ردتسها یسادخک ناطلس هګدح قلارا رو یسادضک نوباه باکر
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 ۱ تم ا س
 و یسالنم مورضرا ۰ ( ظفاح دنسلا ٠ یدنفا ینطصم )

 ۰" یدنفا نطصم ( ردنوفدم هدرلنکسم یدلیا تافو هدنس دعا یذ ۱۳۵

 یدا سردم بواوا ندنرلمامسرد عاف ردلهنسو ( یسهحاوخ یربسا

 ۰ یدنلوا نقد هدوق یرک ۱ یدلبا تافو هد ۹

 دجا نادك وبق شای ندشلاجر یرهکی (  یلح ۰ اش قطصم )
 یماغا هئزدا هدنسهحا یذ ۳۲۰ یغاب ناکس هدب یجانروط ردلغوا كافا

 یرکسعرس یزاغو زکدقاو یسلاو یلوطانا هلترازو هدنسهص |یذز ۱
۱ 

 ك.نسرخالایذاج ۳۳۳ تولوا مظعا ردص هدنریت وا كن رخالا ج2
TET 

 هاموا قرهنلواقوس ههاکودرا بولایو اهر هم ندند اشا زادلع هدنحوا

 یسلاو لبا هجوق زومض ,دنلوالامسر ۲۲۵ بولوا یظفاحم لیعاسا دنا
 یدنلوالاسرا امرغت هنسهرب زح زفاسهدهدعقلا یذ هلکرت لیعاسا هدلاوش یدلوا

 كنلوالاعسر ۱۳۳۹ یدلیا نم لیوحن هننراصل زوک نیدآ نداروا
 یربعاشو نواهت هدهسیا ندتمدح لها . لقاع یدلوا توف هدنطساوا

 هنسهناب هکم قرهلوا سردم ( كب قفر رکبوا ) ندنرامودع یدا یهید
 دج )یمودخم كنو ۰ یدلوا توف هدنسیکیا كنبحر ۱۲۵۶ یدلیا اقرا ردق

 یدلبا تافو هدن-شب یبرکی كنیرخالا عمر ۱۲۵۳ بولوا سردم ( كب نیما
 دجا ) ودع کد كداشات رایدلدما نفد هنس هکت یدتفا ییالاس هددیشلهاح

 ردشلوا توف هدنرب رکی كن رفص۱۲۵۳ بولوایمالنءبلح «سردم (كم
 هلردا هد ۲۲ ورهشیکیهد ۲۵۵ بولوا ( ك.ییاهلالع ) یتود یعحوا

 : نیسح نسح) یمودخب كکب لعوب یدلواتوفهدنلوالاعمر ۱ ۲۰۱۳ بول وای مالتم

 ۰ ردشلوا توف هد ۱۲۹۵ بولوا یسهاپ هسج دالبو النم یخد ( كب

 قانارپمریم هد ۱۲۲: بولواندننادناخ اروا ردیلهولد . (اشاد ینطصم )

 ۰ یدلوا توف هدراهنسو هدعب یدیشاریو

 یی و? ضشتلاب هدنواه یارس ردرادکسا ( ظفاح ۰ اغا ینطصم )
 بوایدا جارخا هدنزوقط یرخالا یذاج ۱۲۲۳ یدلوا یساعا ةداعسلا باب

 نوردنا هدو ردیلهرقنا ( اغا یطصم ) یدلوا توف هدرخ الاعسر ۰۹

 بولیدا دعاش هدنهرګ ۱۰۲۸  بولوا یاب هطرا صاخ هدنواه

 یرکب كنلوالایذاج ۱۲۳۷ بولوا یساعا ةداعسل |باپ هدنلوالا عبر ۲۹
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 ردنوفدم هداشاپ فسو یدتا تافو هد ۱ ىدا یش بالا نین

 یدیا ندناضق بولوا یداماد كنیدنفا مهاربا ماما ( یدنفاقطصم ظفاح )
 یدنفا طصم ( ردنوفدم هداشا نادوق تراش ردشلیا تافو هد ۱۳۳۲

 (یدنفا نیما عش ) ندبا تافو هدیناخ میس ناطاس طساوا ندخاشم ( ساب رک

 ۱۲۳۶ ردشلوا یضش یسهبکت شواچ یسوم ندهدعس بولوا ید

 یدلدیا نفد هدنساح راح هکود بودیا تافو هدن رخالایذاچ

 - عسر ۱۲۱۷ ضیفلاب بواوا ( هداز یدنفاشیورد ۰ یدنفا نطصم )

 هلبصانم رود هدعبو شلدیا لع هرکص هنس چاقرب یدلوا ینیماربش هدنرخالا
 یدنفا یفطصم ندلاحر یثادما هدنناتسربق دیزباپ بودیا لاحرا هد ۲

  هدن واهنوردنا ردلل ههشچ قوغص ( یدنفا یفطصمجاحا ) ردشلدیانفد هاي

 هحو یدلوا ندناکحاوخ هدسبیدلوا یسحزاب یساغا ةداعسلاراد ضشفتلا

 هدنسهع ییابعش ۱۲۳۲ یدلوا یسح هللاقم یراوس هد ۸ یدلبا تنه

 تمذ بوش ندلق ( یدنفایفطصم ) ردنوفدم هداشاب ردح یداوا توف
 ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنشب نواكنلاوش ۱۲۳۱ بولوا یسهفلخ "

 یادت وبق بولوا یراد رهم اشا فسو ( یدنفا مهف یفطصم )
 ردبح یدلوا توف هدنحوا كنبرخالاعمر ۱۲۳۳ بولوا ندناکحاوحو

 ندننلرادرهم اش فسوب هجوق ( یدنفایفطصم جالا ) یدلدیانفد هناشاب

AE 2هریحذوعبار قش رادرتفد هلصانمرود هدعب یدلوا ندناکحاوخ بودا  

 افعتسالاب هدنهحوت یدلاو ییا مور هدنعفد یرانابعا مور بولوا یرظا

 . اضمر۱۲۳۵ بولاقلوزعم هدعب یدلردنوک هلت رومأم رکسع قوس ۰۱

 ۰ ردشلسا نفد هرادکسا بودا لاحرا ینوک یبخشب یمرکی كان
 هد ۱۲۳۱ بولوا یسادضک لوق شفتااب رد ( انا یطصم) ۰

 یطصم) یدلوا توف هدعب ردشلنا لاصفنا هد ۱۲۳۲ یدلوا یساغا یره
 یحاتسپ هدنفس كنرفص ۱۲۳۱ بوشبتندنغاحوایحاتسب رددوواءرا ( اغا

 یجناتسب هنردا هد ۱۲۳۵ یدنلوا لزع هدنلوالا مر ۱۲۳۲ یدلوا یثاب
 هدهعقو هد ۱۲۶۱ بودا چ هدعپو یشاب یجوبق هرکص یدلوا یا

 ۰ ردشلوا توف هرکصندقدنلو رضاح



 ك سو
 سوپ دلم هدرخ الایذاج یدلوا یلاع ردص ماقمغاق هلترازو هدنمرم

 ًاقاعتم وهقر هلمرازو یاشا هدنمرخ ۲۲۷ یدنلوا عفر یرازوو بیرغت

 2 كنم ید ۷ ۷۹یدلردنوکه هسورب هنن هلل عهدندم زا یدل رب و یاس دج

 < لاعردنوفدم هدننرق ناطلسریما یمایا لاخرا هدهسورب ینوک یجتلا یمرکی
 روشلسیوز كعاخهظفحیمهعرک ندا تافوهد ۱۲۳۲۸ یداننم «ماص

 دعسا دم ) ند:دسردم یودح و شما لارا هد ۱۳۳: اغآ دج یجاح (

 ۱ كاكا ردذشلدا نفد هاروا هلا تافو هدرلدنسوا هدنشاب یتلانوا هسیا (كب
  نفدهاروا بوسا تافو هدئلوالا یناج ۱۳۲۸ ( یدنفازع ظفاح ).یردارب
 هدنلوالا یاج ۱۲۶۳ ( كب رکاش ینطضم ) هدازکب نیسج یکی یدنلوا

 ؛ رلزدن وفدم هدنبد راود یسهلج "یدلوا توف

 ندلرفس شفا ندنواه نوردنا . ( ظفاح -.اشاب یرون یفطصم )
 بولوا لوا روخاربم هد ۰ و یسادنفک زلحوق هد ۱ ۳ یدلیاحورخ

 یسلاو لوطاا ك یا نوناج نادفم هلرازو هفنسهدعقلایذ ۱۳۸

 ۰ .یودص یدا ندتفال .بایرا یدلیا تافو هرکس ند را ۱۲۳۰ یدلوا

  یدلدا نفد هوا هلا توف هد ۱۲۶۸ بولوا ندناکجاوخ (تایرهاطرع )

 . هتیزخ هدنوناهنوردنابودنادل وت ءد ۱۲۲۷ ( ك صلع لع ) ود كنو

 ردعاش ردش!وا توف هد ۱۳۰۸ بولوا یرادرتفد هنوقو شب هدعب و یتاک

 ۰ ودیدنفا .(.قفوندجا ) ندنساضعا یلحم هرادا فاقوا یدضح

 لاصا بولوا یرظان دبلفو یثاب یجونق (.  جرغا ۰ اغایفطصم )
 ق یدیا دم. .یصتم ۰ لقاع ۰ یدلوا توف هد ۱۲۳۲ یدیسشانا

  یاغادجا زال هلکنو ۹ رغ رک ادم یدنفا مهاربا قیمارهش ندنسابحا

 هب روا ) هداز لاش ۰ افایفطصم ) ردشما لوا دعاسهیلاط هللا قوتم هن راد

 ردنوفدمهدفمشج یلدوکس یدلوا توف هد ۱۲۳4 بولوایشابیجوتقردلیوک

 یحوبف هلا حورخ ندنیاه نوردنا بّولوا ( هدازاغا شم “اغا یفطحم )

 هنسه رفیاف یدلوا توف هدندرد نوا یسهدءقلایذ ۱۲۳۳ یدشلوا یثاب

 ۱ ۰ یدنلوا نفد

 ۱۲۳۰ بولوا ندهدنیشقن اشم ( هدازلرصم ۰ یدنفایفطصم )

 ۲ ید دک نم.( یدفا قطف ) ردنوفدنم.مدننناق نوا یدلیا تاقو هد
۸ 
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 و
 CIDP ۳۳۶ دحمرق ردشلبا تأفو هد ۱۲۳۰ بولوا ندنیسزدم ( همالع .یدنفا ,ینطصم

 ۱ و .ردنوقده ا 3

 ,ندهلاخاواح ردردارب كناشا دم ر زو هرق  (دیس ۰ هاب نطصم )

 یهوهق هدنکل هدازهش هنراترضح لوا ناخ دم ادیع ناطاس بودا تأشن ِ

 - مسر ۱۱٩۱ بولوا یشاب یجوبقو روشهلس هدنران واه سولج یدلوا یشاب ۱ ۱
 هدننایش ۱۲ ِِ یابد رابحوبق هدعب و یا روخاریم هدنرخالا 3

 یدنلوا جیوزتو میت ناطلس هاش بولوا یجناشن هدعبو یسیلاو هقر هلترازو -
 هنسوب هدنلاوش ۱۹۳ و نىدا اقاعتم یدلونعوقو هناهاش فیرشت هنعاوفو 3

 نو بلح هدنمرع ۱۹۷ و نىدا سا هد ۱۹6 و هنوقو دارغلب هدسب و 3

 دعاقت هد ۱۹۸ یدلوا یسلاو ساوس هنسواو نیشن هقو یسلاو یسهرف 1

 هرکصو شعم «دنلاوش ۲۰۱ و هنطا ءدشناضمر هنسواو ضراق هد ىا 1
 هد ۱۲۲۲ یدلوا دعاقنم هحرلدنس هللارود ینتایالو بلح « مورضرا * ۹

 یرازو هدنرنوا یرخالایذاج ۲۲۳ لزعلادعب تولوا یلاع ردیص ماقما

 0 رک LA alat it اب ایا ی

 جش هد ۱۲۲۸ یلدا لزع هد ۲۲۷ بولوا یسیلاو هقر هلترازو یاشا هد "
 هنسهبرتناطلس هاش یسهحوز هدنونا یدلبا لاحنرا هدنداسسزد کیا ارزو "

 هدهسیاراو یتماقتساو قدصو یهو دردهشیاو یتاطفو لقع ردشلدا نفد
 هدنوکریو یسشیروک لما ییاصا هدسافراکفا شعب یشان ندنلم هند تاو "

 نداهلاراشناطلس ردشفل و ایبرغت "یادهدنناراتخایس ریو تی هتخشم لد
 ردشلبا تافو هد ۱۱۹۶ نکیا قلیآ یا (ناطلس مناخ اوح هشرش) يف | |

 هدنفاب تن نوا ماخ یس هعرک ترخا هتنای كنا ردنوفدم هدنعماح هلال

 مرکلادبع ردشلدبا نفد هللا تافو هدنجوا یمرکی كننابمش ۱۲۰۹ قرەلوا
 یس ریشم ك (نیداقتوابص) مهدج نالوا توف هد۱۲۳۲ بولوایرحكکب
 نفد هوبا بودبا تافو هد ۱۲۷ تولوا یرح كناشاب ( نیداق بیبط )

 ۰ ردشلسا
 ندناکجاوخ هد ۱۲۱۹ ضیفتاب ندلق ردیلنکا (  اشاب ینطصمجا الا ) 3

 رومأم هحالصا ینیراب اشا ىلع ییئلددم هللا اا , مهاربا یلهردوقشا تولوا

 ۲۲۳ یداوایمقوت ةلاصا OS یتاک ادضک ةدوعلادعب یدارا

  Eیدلوانامرف یمافا هدنکلتفح یار هدب وبا هدعب یداردنوک دب هتاف هاعفر ۳۳۹
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 ردشلوا ر یئاب یحوبق ۳ ان تم 8 ردراشلوا توف
 "ظناح) ردنوفدم هدنهاکرد یرفشاک یدلواتوف الوزم» هدنلوالامر ۰
 ۱ یجوپقلاصفنالادعب پولوایرایرمشر ادقوح ضفتاپ هدنوردنا ( اغا یفطصم
 زدن وفدم هدنسوق یرولس یدلوا توف اناومطم هذ ۱۳۲۷ رد وا یک

 ى توف هد ۱۲۳۸ بولوا نیم هدیوو و یحوبق )ا یفطصم )

 : 1 ردنوفدم هاتس ودق هلو

 رايج هع هركص نیما هیفنا بوشبت ندلق (ديسلا ٠ ىدنفا یفطصم )
 ٠ هدنلاوش٣۱۲۲ یدلوایسح هعطاقم نیمرح هدعب یناک نا وط هد ۱۲۱۸ یتاک
 ی ۰ رد وفدم هدیدنفا ا یدلیا تاقو

 ۱ سردم ردلهزر ( ءداز ع ابد ۰ یدنفا یفطصم جا- 1| (

 رصم هد رخال یر ۲۱9و یمن ع ۲۱۶ یعالتم راف رهشکی

 لع كحوک هد ۲۱۵۹ یدلوا یسالنم هرونم 4ْسدم هد ۲۱۸ یسضاق یسودرا

 .  یدلروس ناسحا یسها.لوبناتسا ًارخْوم یدلاق هداروا هلا اشاب لیلخ یلغوا
 . كتهدمقایذ بولوا یمیضاق نواه یودرا اما هدنشب كنلوالایذاج ۰۶
 . ناذیتساالب هدنشب یبرکی كنبحر ۲۲۵ یداوا یاب یلوطانا هدنشب یمرکی
 . هدلاوشو یدلدیا مازعا دهرمشط هللا كح ی سهبار ندنبسحیلنا كرت یی ودرا
 لاحرا هد ۱۲۲۷ یدئلوا هداعا یساب هدنلوالاعسر ۱۲۲۰ یدنلوا قالطا

 ۰ ردلضاف < ماع ردنوفده هدنل وب ريیلس یدلبا

  ندلق ردمودخ ككب ینطصم (  هدازاشاب سالا ٠ كیداصنطصم ) ٠
 3 : هلصاشرود تولوا ندناکحاوخو یسحهعطابقم هسور هد ۰ شضشفلاب

 3 رادرتفد هد ۲۲۵ و لوا ٌةمانزور هد ۲۲۵ و یسجوتکم ترادص هد ۶

 ۰ قفوط هدیوا یدلوا توف هدنزوط نوا كنلاوش ۱۲۲۷ یدلوا ینا قش

 E ۳ دک محر رلادبعیودحمیدنا ندتقایل بابراو ندامدق ردن وفدم هددس

 . الوزعم یدلوایمالنم هبلف ۰ سردم ( هداز یف ۰ یدنفا ینطصم )

 7 ِ نواه ةناهتکو سردم ) یدنفا نطصم یجاح ( یدلواتوف هدنحراب ۱۳۳۷

 71 ۶ ظفاح ) یدلوا توف ءدنحوا یمرکی كناوالامسر ۱۲۳۰ بولوا یسهجاوخ
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KK تب رمز یه توی ی ام تا لس و یاد 1۳ نوا سم کا 

  1ا وک و ا ل قو یک ا تا

 ي تا

Nیدنفا دشر نطصم) یدلوا یسیخ زای یساغا ی  ( 

 یسحهلاقم هداس هلکلهجاوخ هد ۱۲۲۶ هفلخرس هلا تأشن قد
 ندنواه نوردنآ ( یدسنفا یفطصم ) رایدلوا توف ًاقاستم ینیررب یدلوا

 هدد زباب یدلوا توفهد ۱۲۲۵ بولواییح هجا زور دیزباب ناطاس ضیقم
 ( یدنفایفطصم ) رد (اشاب دشر نطصم ) قبسا ردص یمودخ ردنوفدم

 هچایذ۱۲۲۵ ردشلوا ندناکجاوخ بولوا یبیجهچمانزور هرماع نا وط .
 یبودح ردن وفدم هد-نعماح رادرتفد هدهناحم وط یدلوا توف هدنشهع یش

 یدادا نفد هن زق هلا لاح نا ود ۹ ۴۸نا ندناکحاوخو ,ندنسافلخ

 (نزا ۰ كیفطصم) یدلوا توف هد ۱۲۷۰ ( كب ملاسدج ) یودخم كلوب

 توف هدول و گم ول جارحا هدنرخالایذاچ ۳۳۳ بول وا یه اشداب بحاصم

 فسو ه>وق قبسا ردص ردلهقر .( یدنفا تعفر يا یجاح) ردشلوا
 یرکیكنناضمر ۱۳۲۵ ردشلوا ندلاجر هلکاهحاوخ بولرا یرادرهم اب
 ( یدنفایضف نایلسیباح ) ییودخم ردنوفدمهدشاطابق ردشلبا لاحرا ءدنرب
 نفد هاروا هدننافو یدشلوا ندنسهبتک نواه ناودو ناکا و یخدآ
 ۱ ا ی

 های و یالنمورضرا ۰ سردم یی 1
 ( یدنفا یفطصم احلا ) یدلدا نفد هنسهرد دجا دس هللا تو 3

 ۱ هدنکی رلکب یدلبا تافو هد ۱۳۳6 توا وا سردم ¢ ماعسرد ردا ٣ ت

 سردم رد ل هدنراد ( هداز یتفم ۰ یدنفا یفطصم دسلا ظفاح ) ردنوفدم
 هدوبش وط یدلوا توف هدنربت واكنم ر ۶ ۹ یدلوایسالنمر مشکی هد ۳۳۱ 2 3

 ) یدنفا یفطصم ظفاح) رد (یدتنا تع یقطصم) یودح یدنلوآ نفد : 3

 راود یداوا توف هدنح وا نوا كناضمر ۱۳۳۹ ںولوا سردم رد رهش

 یداباتاف و هد ۷ ردندحاشم ) یدنفا یفطصم واح ( ردنوفدم هدنب د 1 3

 ۰ یدلدا نفد هناشاب فسوب

 ناکتس هدعب یسادنتک لف تولوا یر ردلناو )غا یفطصم )

 هدنسکیا ثكنلوالا عمر هنسوا تولوا - یرهکی مد ۱۳ یدلوا یشاب

 لوق هدنیحر ۱۲۲۳ ضیفتاب ردنرک هدو ( افا یفطعم ) یدادا 3 3
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 رەوا توفابدأتەدنزوقاەنواكىلوالاىذاجب ۲۳ی دل آی تسهبا یشابیحا روط

 2 .ۍجوپق هد ۳ بواواندنرانامز آ یرهکی هدو (یحناغزق ۰ اعا یفطصم )

 ۰ ۰ فا ینطسم) و هداروا هدتدم زآ یدیا شلوا نیما هناهثک هللا جاتا

 و رابدلوا توفآمدت هداروب هد راتوانکیاندن رل مشا یر چک هدوب ( یحجناداوا

 . نارادقوح ( یغارح یجزاب ۰ اغا یفطصم ) زایدیا دسافو ریرش مدآ جوا
 ۰ ردشادیا نفد هنسهمشج قایریآ بودبا تافو هد ۱۳۲۱ بولوا ندیرایرهش

 ردذلواتوف هد ۱۲۲۲ بولوا التم «سردم ( یدنفا ییرش یفطصم )

 . ۱۲۲۶ بولوایهشیسهیکت قرشامراص (مداز یلهفک ۰ یدنفا یفطصم دیسلا)
 ۰. اکو ردنوفدم هدنسوبق دنردا یدلوا توف هدنحوا نوا كنل والا عبر

 ۱۲7۱ (یدنفا زهاط دج ظفاح)و هد ۱۲۹۷ ( یدنفا مهاریادیسلا ) ندنخم
 3 ۰ ردرلشلدیا نفد د هک تودیا تافو هدنسدکیآ یمرکی كنلوالاعسر

 ۲ كاتا نشحن یجاح نن رای رھ قج#ور ٠ ( رادل ۰ اشا یفطصم )

 3 رادلع هلعلوا یرادقار اب كکواب ییضکیا قرق هدشرح ۱۱۸۲ ردسودجم

 2 ت

 ۰ هرد یدلوا یحانص تورث " هلبتساطءاو ذخا ناویح و تعارز یدلآ ینمات

 .  هدننوامم هنلغوا یلکن-سرت هدننرج للغوا نابساپ .بولکود هنیروط ککاکب
 ۱۲۲۱ یدلزا ْماق هنماقم ههفلوابیدأت لغوا  یلکنتسرت هرکص یدنشلوب
 ا نوباع یودرا ءزکص بولوا " یشلاو هزتسناس ترازو هدنشءدقایذ
 . .هرخالایذاج ۱۲۲۴ یدلوپلوصوهدنلوالا یذاج ۱۲۲۳ هلتکر ح هنداعسرد

  ظعاردسص هدنراقدروس سواح ینراترضح ناخ دوم ناطلس  هدنشب كنس
 یدلروک" یاد نها یس هدنادحا . .ةداعا یددح ماظن رایدروس بصن

 ا ردوفدم هدهلق ید یدلوا دیش هدن رحاوا كننا-ضمر ۱ ۳

 ا قول مادینشراهچ هدندالود تولاق مود رب هدنما
 روخاریم هلقلبشاب جوق هد ۱۳۲۳( ۱ رکبو ) ینادخل ردشلوا مش
 ا ۰ یدلوا ناهنا هرکص یدییشلوا ملکلاذفا هدنترادصو یسهاپ

 ندلقو ندننلرادرهم "یدننفا سیر. ( یدنتفا توفص یفطصم))
 . ( یدننا رهاط قطصم ) ردشلوا یرادهسیک سر هدنمرم ۲۲۳ ضفتلاپ

  ناطلس ( یدنفا یفطصم ) یدل وایسادضک راب ومقهد ۲۲۲ شضنفتلاب هدو

 ۱ ۱۲۲۴ بولوا یرابج هوهقهدنناوا یزاکلهدازهش .كنزاتررضح ناخ دوج



 یناح رصم هنسوا یداوا یظفاسحم یلویکن هلا بحاص راصح هرقو ترازو -
 یځ هلا هد ۲۱5 و هروم هد ۲۱۵ یدنلوب تمرکز مر 3

 « یداردتقم < ردم ردشلیا لاح را هد ۷ بولوایسیلاوهمناح هدا ی

 ۱۲۱۲ قردلوا نادیمریمو یجوبف ضفتاب (  سوک. اشا ینطصم ) _
 شب نواو یسلاو یلوکبت ةرازولاعم هنسوا یبلوا یظفاحم یتخحهنبا هدنرفص

 هدعبو یلوبکین رارکت هرکص هبالزع هدنرخا هنس پولوا یسیلاو باح هدنوک
 ردشا تافو هدنفرظ هنسوا بولوا یسلاو رکب راید هد ۲۱۷ و ساوبس 3

 ۰ رداشاب ندلاییو یودح ۱

 هدنرخالایذاج ۱۲۱۹ بواوا ندنیسردم ( دیسلا ۰ یدنفایطصم )

 (هداز یشاک ۰ یدننارک اش ینطصم ) یدلدا نفد هرادکسا پودا تافو "
 دیسلا) یدلدا نفد هنسوق هنردا ردشلوا توف هد ۱۳۱۸ بولوا نداضق |
 كنمرخ ۱۲۲۲ ردندنسافاخیدنفایندیسو ندهمنولح اشم (یدفا یفطصم 3

 .رذشلدا نفد هنفارارم شابهرق بواوا توف هدنسکیآ

 ۱۲۰۷ بولوایمادننکلوق ضیفتاب ندیرتکب ردیداقوت . (اغاینطصم) ۰
 هد۲۱۸ یدتسا لاصفل هد ۲۱۲ یدل وایساغایرکی هدنسیتلا یرکی كنمرح 3

 یدلواتوف قردلاق هدنتلا هللقم راوند هد۱۲ ۱٩ بولوا یساغا یریعکی ا

 بولوایربفگی هدو یدل آتربش هلبوا هلناواندنتعاج یکیا یل (اانطصم 1
 هنسوا یداوایماغا یرهکی هدنبجز ۱۲۲۳ ردشلوا یسادْنک لوق ضبا

 ندقاحوا (اغا یفطصمالا ) ردنوفدم هدنسوبق هنردا یدلدا دېش هدنلاوش

 توف هدعب یدسا اشنا تتکمرت هد ۷ یدشلوا یشاب یجایروط بوشش

 شاب هدنغاجوا یرچکی بولوا یجهوهق «دنرازا تآ ( اغا یفطصم ) یداوا
 یدلوا یشاب نابکس هدنسیدن نوا كنرخالا عير ۱۲۲۲ یدیشلوا شواچ /

 كنتابعش هنسوا یدار لوک هاشور بوليرو قلاشاب هدنل والا عمر ۲۳ 1

 (اعءا یفطصم ) یدیا راکمو دسف» ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف ا

 یشاب ناکتش هدنلوالا عید ۳ هدنقو زآ بولوا رضح هدنعاجوا ی 2

 زاعوب (یجقابق ٠ اعا یفطصم ) یدلواتوف هدءبو لزع هدهلیلقتدم ردوا ۱

 همت راظنیالق لیامور هدنسبکیایرکی كنلوالا عمر ۱۲۲۲ پواوا ند ۱

  هدنرخالایذاج ۱۲۱۳ یدیشلوا ناب یبوبت بولوا یسادننک كتاب
 نی
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 ی نالا هد ۰ ٩ کرو یغانسهرنا بولوا وبا ماع ود

 ES YY يللا لزع هد ۰ یدلر و ترازو ءد ۰ ۸

 3# 1 زر ا ا E بدس یداقعا هم ودحر بولوا ندناعا

 2 شار شر تا

î ی ۳ شا و EF 

 هکنچآ دحهرق یدلوا توف هد ۱۳۱۵ بولوا صا ردبلعوا <

e ۰۰ بولوا ندناضق هداروا هلا تافو هنسوب یخد ( یدنفادیعس ) یلغوا 

 یدلدانفد هاب ( یدنفادجم هداژ جرت ) نالوا توف - : ِ

 : ۰۷ بولوا ندننا عا ردیل بلف (  ( هداز یلکتش ۰ اٌشاپ )7

 اسا رلیدایاذبش هلاک ناوندوکبیالا نادوبقوسبحیسوذنک یراقاع
 ۱ HE E بولیردنوک یلیکو رڪوع ا

 ۳ وز

 ۶هروم TT هد ی ۷ هتم یدلوا ی یعمعل هد ی ا 4

 ۱ ۱ بولوا یظفاحم یتحهسا هدعب ردغلریو ترازو هد ۱۳۱۰ تولوا

 e زدشقلا ىتس بولوا مجار هثنارقا ٠ نیدتم * لاص یداوا توق

 ِ- :یسیلاو لوطاا ردلهروم " ( هدازبیقت دمس۰ اش ینطصم )



 و0 نا
 (كب ماجا وچ يود رک دردشلتا لاحت را هد ۱۲٩۱ (كید ر دوشم
 ۰ ردیدنفا ینوع هلاغانیسحنیریش یرلداماد یدلیا لاحترا هد ۱

 ندناریمریم ضفللاب ردیمودخم كناشاب نجرلادبع ۲ ها تم )
 - اشاب نص ) ردشلوا توف هدعب بول وا یفرصتم یرپگزبق هد ۲۱۲ یداوا

 یدشلوا یارصتم شعر بولوا ندناریمریم هاضیفت هدو ( غوا یضعرکد

 یدلوادهش بواوا شتآ یسهناضج هدانانیدنلوب هدیرحهدرص+ هد ۷۱۶

 یبیلاوریازج هد ۱۲۱۳ بولو ندنرابباد ریازج ( یجهیزخ اشا یطصم )
 ۰ ردشلبا لاحرا ءرکص هنس چاقرب بولوا

 بولوا يسادخک وبق كناشءزازح ( هداز فلکم ۰ كب نطصص)
 پولی ردن که باکع هدن رح الا یذاج ۱۲۱۶ یشاب ندنغلزاردنابز یدلوا نیما زا 1

 یداوا توف الوزنم هلکلک ما نمضم ییراتضحا هئوناه یودرا اقا |
 توف هد ۱۲۱4/بولوا رادهسک كوس هدنغاجوا یریکی ( یدنفانطصم )

 یسهفیلخرسیلق یوطانا ( یدنفانطصمشرورد ) ربنوفدم ,دوبشوط یداوا _
 ۰ رد وقدم هدرادکسا یدلوا توف مدنشب نوا ك ۱۲۱۲ بواوا 1

 یلغوا یضاقهدلوطاا ردیلکیرود . , ( دان یک اشا : نطصم)
 9 یدییشلوا ادخن هاشاب يلع یلهاتح بولوا یشابک و لب ندنسهنوع |

 ۲۰عبونل و ,هدنابراغ یدلوا یظفاحم یسهملق هطاو یسیلاو نوری رط هلنارزو

 تإ ایج هنتمذ قعا بواوا ما ندعم هد ۷ یدیشعازق برجرب هد 3

 هدیپ یدنلوا الجا هبدسورب قرهنلوا عفر یترازو هلیس ظ هبیلاها بور ٍ
 یلاو هقر هد ۰ ۰۷ یدلر وترازو هللا وفع یبرح هرزوا كقك همون ص ۱

 هساح هلس رازویاشا هد ۳ یدلدا ما یعاد کیر و دهلبا لزعهد ۲۰ ۹ و ا

 هنسوا, یدنلوا ,لاسرا, هرصم هلا رکسع هقرفرب هد ۶ یدلوا یبیلاو |

 هدالوالامسر ۱۲۱۵,یدلوا بسا هنرابانوب اح و رجم با میاط یبرح هدنرفص |
 ) ك نامعن ) یودخیدیا تاذرب ؛هسوک ریدمو.رداب .یدلوا توف هدطایمد ۱

 . ربشمتب ه یناخ دوج نایاب ریمع رخاوا بولوایاب یر
 رک دقا هلقناریمرم ضیفثاب ردیلءرشط ..( هسوک شان یفیصم)

 هد ۱۲۰۱ یدلوا یظفاحم قحوعویص هلا یللطسبم باج بواوا ناریمریم

ahe ی Re 



 ری ۵ تب EE ون

 دالبویرومأم ربرحت بولوا ( كن ) هدیرب ندنرامودخم ردنوقدم هدویق
 ۰ یدلوا توف هد ۱۲۵۹ بولوا یسالنم هس

 | ماه ءال « سرد( هداز یکاوک ۰ یدقا جار یقطصم )
 ۰ ردشلنا لاح را هدننابمش ۱۲۱۳ یدلوا یضابهکم هدعب بولوا یبالتم

 یشابیناتسب بوش ندنغاجوا یصناتسب ". .( قاچ لوک ۰ اغایفطصم )
 هدنرخالامسر ۱۲۱۱ قالطالادسب یدلدنابیرفتهدنرخالامسر ۲۰۲ یدلوا
 بول وا کصاخ ( اغایفطصم ) ردهداروا قافو یدلوا یتیشاب یحاتسب هنردا
  عا نایع کصاخ هننربیدلوا یشابیجناتسب هدنسیدبیمرکی كنلوالایناجج ۹
 لوس جواب ۶ اعا یفطصم ( یدلبا لاحم را هدم و" لاصشا هد ۱۲۱۲ یدلوا

 ۰ ردنوفدم هدنلوب وشوق یدلوا توف هد ۱۲۱۵ بولوا يثاب یجوق ( هداز

 هرقبولوا ضیقم ندنوباه نوردنآ . ( ناشیرپ«كاچ ٠ اشاپیفطصم )
 هدازو هدنلاوش ۱۱۹۶ ېدلوا یرابربش رادطس درب كناشاهدع ربزو

 یسهرق ًاقاعتم بولوا نیثنهبق هد ۱۹۸ بولوا یسلاو بلح هدعبو كينالس -
 یدلداغوزت ناطلس ناشکب هدنسهرخالایذاج كنهتسوا یدلوا ید یسلاو
 هد ۱۲۰۰٩ ۍدلوا ییاقمع اق ترا ةا نلرداد رک كنسهدعشایذ ۱۳۰۳

 یذاوا ییلاو هزوم ًاقاعتم بولوا خفنینلداقماق هدنلوصو نوباق یودرا
 یدلوا یسلاو هتسو هد ۲۱۱ و كمالس هد ۲۱۰ ویسلاوزوس غاهد ۹

 ندناروشحلس یودخخ یدبا مقتسم « تلودءاوخریخ یدلبالاحرا .د ۳

 نفدءهرادکسابوداتافو هد ۱۲۲۸ ( كيدجا ) یوا جرخندنو اهنوردنا
 ۰۰ یدلدا

 زدیمودخم كکپنجرلادبع هداز اشاد اززیم ..( كبتفع + ینطصم )|
 بایرا ردشلوا ندانرق ضیفتاب ندنواه نوردنا بوسالوخند هنوباهنوردنا !

 . پواوا وفع رهظم دعب ردشلدا لاسزا ههرنشطو جارخا هلبقاش دسج

 یتاک رلیهاس هد ۱۱۹۸ یدلوا یبادْهنک ناطلس ماخ هلبسهمر كالهجاوخ /

 - مسیر ۲۰۶ لک و ییما رتفد هد ۲۰۲ يراوبس "هلباقم هدنرخالامسر 1 ۰١
 هد ۲۰۹:لوا ٌةمانزور هدنسهجا|یذ ۲۰۵ یسادختک نوباه باکر ہدنرخالا ||

 توفءدنسءغ یسهدمقلایذ ۱۲۱۳ یدلوا ینیما هناخشرض ًابقاعتمو ینیما عم )
 یدبا بدم «مقتسم ,فیفع ندنیابرا ملس لقع ردنوفدم هداشاب ردیح یدلوا )
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 س  {osےک

 تروا كن رفص ۱ ۱۹21 تو و د نا هن

 یشابش واچ ًابقاعتم یتاک ها هد ۱٩۷ ییما طه اب ا هوا یدلدا ی 0

 بواوا یغایشواج انا هدنسبتلا .یسهدعقلایذ ۱۹۹ یقوت هدنلاوش ۸

 هدعبو ییقوت هدنناعش ۲۰۲ و ینا رتفد هدنحر هلا لع هد رقص ۰

 ۱۲۰۲و شلوا رومأم ههلاکم سلاحم هنن لزعلادعب بولوا لکو یشابشواج
 «راوطالا مقتسم ندنامولعم باعا ردنوفدم هداشاب ردیح ردشلبا تافو هد

 ( اغاهللادبع )روس یجوز كعاخ هجدخ یسررشه ىدا راعشتقادص

 یرصننسح ) یرادرهم یدلدا نفد دراذکسا بواوا توف هدنرنص ۰

 ۰: ردشلدا نفد هاروا بودنا لاک را هد ۱۲۲۹ یخد ( یدنفا

 . یاب یوبق ردیمودخ كناشا نع ( یغوانیهاش ۰ اشا یفطصم )
  رارکت هد ۱۲۰۹ لاصفنالاذعب تولوا یظفاحم شاف هلقلناریمربمهدننح زر ۸

 ۱ ۰ یدلوا توف هدعبو یدلیا لاصفنا هد ۱۲۱۰ یدلدا بصن

 ۱۲۰۳ بولواضقم ندواه نوردنا ( هداژ داز ۰ اعایفطصم )

 .هدنرخالایذاج ۲۱۰ یرایربش راداکر هدنمرش ۲۰ یدلوایئابیجءهوهق هد
 - (اعایفطصمدیسلا جا ) یدلیا لاحت راو لاصفناهدعب یدلوا یرایرهشرادقوح

 یسلوتم اشاب یسث هرکصو یسادغک رالبک بولوا ضیفم ندنویاه نوردنا
 + ردنوفدمهدرادکسا یدلوا توف هدنشمرکی كنبرحالامسر ۱۲۱۲ یدلوا
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 13 بول وا ندنهوحو تكیاروا ردنلکسالس ( دنس ِ اشا یفطصم )

 1 كنرخالامسر ۱۳۰۹ یدلوا یثاب باصقو یا كرک هدک دلک هتداعسرد
 ی 1

  یدلواییلاو لیامور هلرازو هر هدهام رخاوا یدلوایشابواح هدنحوا
 . لزعبقعرد یدلوا یلفاحم زوسغا هدنزوقط نوا كشرخالایذاج ۰
 یدلیا تافو هداروا هدشلئاوا ۱۲۱۲ یدلدا مازعا هزفاس هلرازو عفر و

  یودحمرکید ردکب(یضف نجرلادبع)لغوایدمهلواقفوم هتمدخ نائلوالومآم

 . بولوا یناعا دتسانم هلسهاب لوا روخاریمو یشاب یجوبق ( كب مرکلادبع )
 كنو یدلدا نفد هوبا بودا تافو هدنسیتلا یرکی كننابش ۱۲۲۹۰

 نسردم هکر د ( كب بنجن یقطصم ) هلکب بار ىلع ندرودص یرامودخه

 ٩ کا یدنا یوزنم ۰ طاطخ ردشا ابا تافو هد: سەدعقلاىذ ۶ بولوا



 ۱ - یدنا ندفشک ت اترا ردن وف دم هد رارملاخ یدلوا توف هدرا هنسوب ودنا " 8

 ن بو وایرادرتفد باکر هد ۱۱۸۲ یدلوا هنر شذتاب بورک هنلف ننوتکم .
 قش هدنستلا نوا كنناضهر ۱4۴ یداوا یدیحوتکم رادرتفد ةلاصا هرکص

aسر قیما وتفد هدنلاوش بوآلوا لزع هدال والا یذاج ۱۹۵ یرارتفد 14  

 ۱ رو ها ا ۷ ةا جز ۱

 داروآ هد 2 ٩ بولوا ناجا رع یک هددسورب ( هدد نووآ ینطصم (

 ر ندخاشم ىل وطانا ) یحراینوطوا ۰ یفطصم ۶ 23 ) ردندهنظمیدلواتوف

 . بولوا یمادضک لوق شتاب ردزهکب ( یلج ۰ انایفطصم)
 ی نیو هدقاشا هدنروهظ یساقشا نلعاط یدلوا یباقا دارغلب لزغلادعب

 ِ E « ردشل واتوفقرهنل وا نی ذات ۴

 : اغ كس دنفا لبلخ ییاما قاحوا ) دسلا ء اشا یفطصم ( 2

 : یسک رک هویت هدنیادب ید هو هد ۱۱۳۹ بولوا یردارب اشا یظفخ

 زادرتفد بولک ندنعاط روفکت هد ۱۱۹ یدلوا یتاک كناقا نیسح تا 3

 كناشاب دنیج لیلخ یذلوا یلاع ردص یادٌه؟ «دنسید نوا كار _

 ۱9۷ یلدا دمت همورضرا هلا لع هدنسهةعقلایذ هنسوا ندناقرتسا

  مورضرادش هد ۲۰٩ و هنطاهدنبخر ۱۹4 یسلاو مورضرا هلترازو هدنمرخ "
 اقام یداوایمیلاو یسهرق هدنسهدعقلایذ ۲۰۲ و شعم هدنلاوش هنسواو

 . ۲۰۳ ینلوا یاقهعاق نوباه باکر هدنسهحایذ ۲۰۲ بول وایظفاحم زاغوب

 . ژوشبویدلوا یلاصفنا یعاد قارتحا كنللاع باب هدنزوقطكنرخبالا یذاج

 ٩ ياا ۱۲۹۱ ردشلوا دعاقم هلطرش تماقا هدنغاط روفکت شام شوز
 نیزوهرق یدیامرکم .قولخ « لدتعم یدلواتوف هدارواهدن زک نواكنل والا

 هیصوت هترادص هدنراتداع هنرلترضح لوا ناخ دن ادع ناطاسكناشاب دج

 یدیفح فو یدبا اشا دج لیلخ یرکید رسر كناذ ییا ییدحا

 ۰ ردکیدمسادج حالا ولها لوبناتسا

 نده رها ادا دم يلج ) ىللال ۰ ههر

 0 هدنسهدعقلایذ ۱۸۵ و یناک رادّبس هد ۱۱۸۳ یدلوآ ندناکحاوح بوشتت 7

 ۶ هد 08 ۰ قيقا عمم هد ۱۸۹ یتیما هناسرت هدنرخالایذاج ۸ یتاک یک
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  eزا شاه ۱

 ودا ع یا مالالا جش ی ا ی كنمر 2 ا
 ۱۲۰۸ یدلدنامایتماقا هداسینغم هدندوع هلاتعنع هح هدنلاوش ۲۰۷ یدایا

 تاذرب لئام ه هیفوص ندا لوحف یدلوا توف هدن رب یرکی كشاوالامیر

 ندهبمالسا تشم هدهسشفلوابصن نوجا قیرطمالصا هتفشم یدب تامسلئاضف
 یراهظا تدشو فنعو یسدصت هلاعفا یکوب هل راب رفت كرایدنفا لصفنم 1

 ؛ ردشلوا ثعاب هن رودص كللماعم نبع یخد هدنقح

 ۲۰۱ یراد هسک سیر ضفتلاب ندیلاع باب . (یدنفاقطصم جاا )
 هدنسهنس ۱۲۰۸ بولوا یجاش رشت هد ۱۲۰6 و یتاک نیع ناصولع هدنلاس

 ۲۰۸ یدلوا یتاک رجهبح ضیفتلاب ندلف ( یدنناقطصم ) یدلوا توف

 ۲۰۵و شلدا بی رغت ەس وعامهلکبما د ر یت امااننیمهعلق لیعایسا هدنسهدعملایذ

 ۰ یدلیا لاج را هدعب ردشلدا قالطا هدنل والایذاج

 یفقو ملس ناطلس تولوا ضیفم ندنوباه نوردنا (یدنفایطصم )

 یدلوا یشاشواچ هدعبو ینافوقوم هد ۲۰۲ «لقلناکحاوخ هرکص ردشلوا يتاک
 ینطصم ) یدلدنا نفذ هنسهکت یحوصن هدرادکسا بودا لاحرا هد ۵
 ۱۳۲۱۱ ردشفلوا جارخا هلا یسهخانزور دجا ناطلسندنو ردنا هدوب ( یدنفا

 هج وق( یدنفایطصم ) ردن وفدم هدرادکسا یدلیا تافو هدندرد كنلاوش
 یدلوارومأم هنلاصم تلود هدننرادص بولوا یرادقوح ما كناشاب فسوب

 . دشلواتوف هداروا یدلوا یریدم تاربمعت یسهعلق سوک هدنهرخ ۸۹

 هطاغو یشابیجوبق ضنفلاب ٠ . ( هداز یشاب یجءوهق ۰ اغا نظصم جالا )

 یدلوا یرظان دناشوط هرک کیا هدنرلخرا ۲۰۰ هدمب ردشلوا یسهدوو

 ( اغاخطصم ) یدادا نفد هرادکسا نبشلوا توف هدننوا كنلاوش ۵۹

 بولوا ییماان یسهءلق هاما هد ۲۰۰ و یسالزن هو اق یودراو یاب یجوبق " 1

 ۲۲ ۸ تول روا کا( ناهک : اطا همت ادا ) یدلوا توق هدفرطوا 13
 ۰ ردنوفدم هداشاب ردح یدلنا لاحرا هدتنوا كنلاوش 3

 ثكنهدد دج دلا نه ARE E اشاب مساق ( یدنفا نطصم ) 3

 بو هد۱۲۰۸ یدلواسردملصخلاببولواندان الوم ترضحدالوا ردردارب 3

 - نطصم) ردشلواتوفءدهرونم ةندم بودا ی هل ردارپ هد۱۲۱۰یدلوایسضاق

 یدلوا .یسالنم كمالاس هد ۲۰۹ و سردم ردملعوا دج ردیدیچ ( یدنفا



 بیت نور ایم

 ۰ یدلوا توف هد ۱۲۰۵ بولوا یساغا لوبناتسا ( اغایفطصم)

 ناریمریم ضیفتلابو یشاب یجویق . ( یلغوا ندیوط ۰ اشا یفطصم )
 «اشاب یفطصم) یدلوارومآءهن رزوااشاب دویلهردوقشا هد ۱۲۰۳ ردشلوا

 یرکسع کوکر هلقلناریمریم هدننابمش ۱۲۰۳ بولوا یشاب یحوبق ( شکناک
 ۰ ردرلشل وا توف ,دورهلس لئاوا یدل و ایعوبشاب

 ) اعا اس) رو ردشلنا لاح را هدا ناچ ملس رود رخاوا یدلیا "

 2 > رادرتفد بوشش ندهلام ( ظفاح ۰ یدنفا یفطصم )
 YY یرتفد "ییوتکم انا هدنمح ر ۲ ۰ ۰ لکو سس و و ایاز هد ۹

 ) یدنفا یقطصم ) ردشلا تافو دور یدلوا یتک رایج وط هدنلوالای: اج

 یدالیا تافو هدنزکس كلل والامير ۱۳۰6 بولوا ین ةفباخ هدهبساح شاپ

 3 ۱ e هداژ ی رهش» یدنفا یفطصم ) ردن وف دم هدننآدىم افو

 ؛ا تافوهدعب یدلوا یسک ران هلقلناکحاوخ هد ۰۱

 تواوا یودع ۳" مهارا (  هداز اشا ضوع ۰ كب ینطصم)
 جافرو یسالنم كسالس ليسا هن ردا مدنیعشم یردب هد ۱۱۸۸ سردم

 بولوا یسیضاق لومناتسا هد ۱۹۸ یدلوا یسهاد هکم هدلاوش هدنرورم نوک

 ۳ ردم هدنسلانوا كنلوالایذاج ۲ ۰ ٤و یسهاب لوطانا هدنلوالایذاجج ۹

 هدنلاس ۱۲۰۵ یدادبابی رفت هسیربق هدندرد مرکی تنهعطایذیدلوا لیامور
 تبواوا سرد یدنفا هللادمع ( یودع ید لدهداس یدلوا توفهداروا

 احر م تكلتىردم یدح هدنساف و كرد کو ردشلوا توف هد ۱۳۱ ۵

 ۰ یادشمقج هشسٌهدا را هند نوسلز وهدقدلوا ی کلم هدکدابا

 دتنلد ضفتلاب هدنوام نوردنا ( هداژ نادوق ۰ یدنفا یفطصم)

 1 توف ۱۲۰۹ یدلدبا غارج هلبا قلناکجاوخ و یتیاتک یلملال بولوا یساغا
 ۱۳۰۵ بولوا یهاشدان بحاصم ) اغا یقظصم ( ردب وفدم هدرادکسا دوا

 ۰ یدلوا توف هدنستلانوا كننرخالامسر

 . ۱۱2۶ ردیمودحم یدنفادم یدج ( هدازیدج ۰ یدنفا یطصم )

 1 یارس هدلع) یدالوا سردم كرهر و ناعما لعالالع هد یدالباد] وت هد

 ۳ ۱ و یس هاب هکم هدننامعش ۰ ۰ یدلواالنم هد وبا بولوا ىسەحاوخ نواه

 ۳ 8 یدارا يها لیا مور هدنحر ۰۳ و یس یلیوطابا هدنل والایذاج



EE REVAریش  

  eهر ی ۳

 علاط 1 ایا یوزر ردهلنا تاق دسیا و ۰؟بوآوآ

 . یدا تیّور بحاصو ته لا زور

 یسالت سدق « سردم ( ههاز یهوبسرط ۰ یدنفا یفطصم ۳
  لوماتسا هدشناضمر 4٩و یمالتم هکم هد ٩۸و صم هدنرخالامسر ۱۱۸۵ و

 تافوهدنسهصایذ ۱۳۰۲ بول وا یس هنا یل وطاناهدنرخالا عبر ۰ ۰و یش

 ۔ںاھش دچنا ) یداماد یدا یحاص لضفو ع یدلدانفد هدرادکسا یدلیا

 . ردشلدنا نفد هنا هلا تافو هد ۱۲۰۰ بولوا ندنیسردم ( یدنفآ نیدلا

 هدرادکسا یدلیا تافو هد ۱۲۰۸ ( یدنفا ییبسح مرکلادبع )یداماد رکیو

 ۱ ۰ رد وفدم هدرانکسم

 هد ۱۲۰۲ سردم بولواییاما كناشاب دم بعار ( یدنفایفطص ) 3

 ردلهنادم ( یدنفا یفطصم ۱ یدلوا توف هدمب یدلوا یمالنم مورضرا ۱

 یظعاودجناطلس یدنایردارب كندنفا نشوریهشیهاکرد یاده ترضح - 1

 یهسورب ( یدنفبیس یفطصم )ردشلواتوفهدنسید كنمرع ۱۲۰۲بولوا "
 ۰ یدلوا توف هد ۷۲ ردندحماشم ردعم و دم كندتفا ىع دچا

 ۱۲۰۳ بولوا یسالنم هطلغ « سردم ( ظفاح ۰ یدنفا یفطصم )
 سردم ( هداز یتفم ۰ یدنفا یفطصم ) ردلضاف یدلوا توف هدنرخالاعیر

 ردنوفدءهدنسوبق هئردا یدلوا توف هدنحوا یمرکی كنرفص ۱۲۰۵ بولوا

 لاترد ۱۲۰ بولواردم (هداز یتفم یاهززا ۰ قفا ےک کک
 ۱ یدلدا نفد هرادکسا

 هد ۲۲۰ بولوا حش یرداق ( ابیتفم ۰ یدنفا یور یفطصم ) ۰

 هتفم كح.هعلق ( یدنفا یفطصم ( a هداشاب فسو یدلوا توف 3

 یقطصم ) ردشلبا تافو هد ۱۲۰ ردشلوا شنفم مرزتعشم یدنفا دعسا ۳ 3

 ناخیلس ناطلس رصع لئاوا ردندلاوم هدو 1 هداز للخ هرق ۰ یدنفا 3

 ۱ . ردغالاحراهدنلا

 هد ۱۳۰۱ ضيفا ندنغاجوا یجهسیج ردیلکنوک (  اغا یفطصم)
 ردشفلوابصن الادب بولپدالزع هدنناضهر هندوا یزلوا یاب اک 6

 ( انا یفطصم ) .ردنوفدم هدرادکسا يدلوا توف هدنشب نوا ترش ٢
 لاصفنا .د ۱۲۰۵ یدلوا یثاب یجموط هد ۲۰۲ ضیفتلاب ندنغاحوا یجوط

E PENS Sa کر و Samhain 

 باک  ۹ Nجو



 شما چ یادا قرملوا یشاب یجوبت بوتاوا وغع هرکم <
 ۶ ردنوفدمهداشاب ردیح ردا لاحم را هد ۱۱۹۹ بولواید لوق

 وک مهاربا یدایاتافو هد ۱۲۳۳ ( كب :مهاربا) و هد ۱۱۹۳ ( كد )
 درلننکبم ردشبالاحت را هدنع رم ۱۳ ۵۳ (ك. لع )ندنسافلخ یرتفد "نوتکم 0

 ٠ دعس دج )و (دشار ) یودحم كناو ( یفطصم ) ندنداقحا ر ,دشلما نفد

 . قترط ) هنموع وی قیرط رلکب ( دلاخ ) هدازکب دشارو ) روز
 1 E روشد ( هداز

 ۲ ی كناغا یسو« لئالم " ۰( هداژ لئالس * اقا ینطصم) "

 . هدتسەمشچ قلیربا ردشلواتوف هدنسهرغیاوش ۱۱۹۹ بواوا یشاب ننوت
 هد ۱۲۱۱۰۹۵ ۰۱۸۵ رلاغا ( للخ « دمج * نافع) یرلشادنرق ردنوقدم

 : تولوا یاب یحو هدون زدهداز اعا دجا )ا یقطصم ) رایدلیا لار

 ( اغا یفطصم ) رد وفدم هدرلححلاخ ردشللا تافو هدنسهدعقلایذ ۱۹۹ ت

 هدرادکسا یدلیا تافو هد ۱۲۰۳ بولوا یشاب یفنوتنف ردنلهدنزاد تی

 0 ۱ . ردنوئدم
  تع#ب رادرتفد یرد ( هداز تع ۰ یدقا تدوخ یفطصم ) ی و ِ

  هدقایذ ۱۱۸۵ یتاکراجهارآ یداوا ندناکحاوخ بو ندلق ردیدتقا
 ت ودا رود یامدح یک وب هدعب یدلوا یتاک راهاپس هد ۸ یحافوقوم هدنس

 . كسرخالا 7 ۰۸ بولوا ی دحهلاقم ولت آ ۷ هد ۲۰۰ الوا هد ۹۸

 : (یفتانیادج) یودخ ردنوفدمهدنرق یردن یدلوا توف هدنسید ییرکی
 ۰ یدلدا نفد هرلاق هتوف هدنیحر ی

 اض  كێاشا , مهاربا نجح زای (هداز یجزاب ۰ ام« یتطصم) ۰.

 هنسوایدنلوا لزع ه3 ۱۱۸۲ بولوا یشاب یح هبح رکو یئاب یحوبق
 هنسوا یدلوا یسادهک ترادص هدنرخالامسر ۸۳ لوا روخاریم هدنلاوش

 . هدننامشو یرکسعرسزدنو یسیلاوندآ ترازو ةبترابهدنحوایمرکی كنبحر

 هد ٩۰ هینوق هد ۸٩ و لیا مرا هد ۸۸ و زوسغا هدنلاوشو یظفاع یلک
 سهدعتلایذ ٩6 ومس ر هد ٩۳ هبناح هدنلوالایذاج ٩۱ بحاص راصحهرق

 :لصوم هد ٩۷ هقر هدنلاوشهنسوا هنوق هد ٩۱ صراق هد ٩۵ مورضرا
 وكيالس هتسواو زوسغاولوب «د۲۰۰ هیدنق هد ۹٩ یزوا هدنناضمر



 و
 كندنفا یظفح نسح ندیلاوم, ۰.( هداز یظفح : یدنفا ینطصب

 هدعب یدلوا یسالنم رادکسا هدنرخ,الاعیر ۲۱۸۷ بولوا ا یننزمخ

 ردشملا تافو هد ۱۱۹۸ بولا ینشضاق هرونم هند هد ۱ ۷٩و هجدالپ
 .هد ۱۱۸۸ یدلوا یسالنم ادغب بزلوا سردم ردیلاشتنما( یدنفایفطصم )

 3 یهسورب ) هداز یرصم ۰ یدنفا یفطصم ) یدنل وا نفد هم وا بودا تافو

 a ۳ ۱۱۹۸ یدا ینالعلا سیر كبارا بول وایم ودع ثندنفا یزرصم ثدع

 ۰ یدلبا لاج را

 3 و كناشاب دم یفرصتم هردوقبشا ) اشا یفطصم.)

 ۰ بولوا دیم هسول دهدس یدلوا یرصت» توکسا قارمزم ةمراپ هدننابعش

 ١ اا( اهاب یفطصن ) یداواتوف هللا لوخد هنسهناخ-ابقشا هد ۸
 اهن ران ۱۱۹۸ بولوا یسلاو ءدح هلقلناریم ريم هد ۱۱۸۹ هلغوا ندازه

 rs ۰ ردشلوا توف ییعوط

 "دللاقم ردشکی كندا یدنع ندلاحر. .( یدنفا یفطصم جالا ) ۰.

 لود ۱۱۳۰ ندنیلع كندنفا ناملس یلاشابهحاوخ یس ٌةفلخ یراوس

 شابهدمب یدربک هناکجاوخ قیرط هلیناتکر ایجدارآ هد ۵-۱۱ ندمت یدلیا

 یتاک هاتس هرک چ وا هدنرلهنس ۸۲ ۰۷۸۲۷۷ ردشلوا نواعم هدنفا رادرتفدو

 :۵/۸۷ و لکو نیرو یحهزک دن كحوکنکیآ هدردن نوه یودزا یدلوا

 ۱٩۳ یدادا بصن ابا هد ۱۹۲ لا .لزع قلازا سب بولوا لوا رک
 یدادالزع هدنحوا كنلاوش هنسوابولوا یادنک ترادص هدنوالایذاج
 هدنسیم یکی تلنسهدعقلا یذ هنسوا و ۍیقوت هد ۱۹۷ یتیماوتفد هدنرخالامسر ۵

 توف ندنتلع هناخ هدنشب نوا. كنلوالا یذاج ۱۱۹۸ یداوا باتکلاسه |

 مالک لثام هبمرخاف , ةسبلاو پیدا ٠ لقاع ۰ فيقع ردنوفدم هدیوبا ردشلوا

 یسکره هلا راهظا تعالمو لد یور هلاصم باصعا بولوا ,لئاق هق

 یمافا دنبلد ضیفتلب هدنوباع نوردنا . ( یجقنرط ۰ افا یفطصم)
 ندنلاحنرا كثلا ناخ یفطضم ناطاسس یداوا یجقنرطو یبشیام ةوالعو

۳ ۱ ۳۹ 

  ؛ییقوت هتسیاد قرهلوا یزادهسیک زادرتفد و شک ارفط هرکصو یحهعطاقم
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 تو ۱1۹۹ 1 یدلوا یرایرهش ز ی ۱

 من ِ یدلدی رقد

 E ۱۱۷۸ سر رادىداقوت هن ۰ ید هم

 ۳ یار ون کم و ۶ ینالور دما یدک

 2 وا سر یدلوا ت روف هد ا وت و و دف

 2 1 ن 2 تالار ا ۱۹۷ یذی سرد بازا یتدازرذار لی چ 2 ۳

  یمیجمزای 8 هارد شضیفتاپ مد وام ڻنوردنا 3 وا ردرذا ار یی ر

 e ) لک وا : و E ردا نفد ا ن ۳

 ۳ 9 ۰ یلدا نفد رادکسآ هلآ تاقو هد ۱۱۹۷ بولوا ةفلخ اب ۱

 یاب یی Ser بوشش ندنءاڪوا یجناتسب )ا یقطص» 0

 E ara هد ۹ بولوا ِ

 توف هد ۱۱۹۸ دادی لزغ هدتندجحایذ هتسوا 'یالوآ قا |  Weیو وه نبی رم ری 2
 ی ته ۳ ۴ 2 9 ردیوفدق هدر راذکسا



  aي ۱
 یسیلاوهبنوق هدنرخالایذاج ۸۷ویسلاو ماشهد ۱۸۰ یدلوا یلفاحم رداحو

 یسیلا ورکبراید هنسوا هدهسیدلوا یلزعبیس یدورو مث زار هبه راغ بواوا
 بولوا یسیلاو دادنب هدنشب كئناضمر ۱۹۰ یلدا لزع هد ۱۸۸ بولوا

 یدنخ قرللوا بیدأت هد ۱۱۹۲ تولوارزمأم هتماقا درک راد ندلوا اب

 ندرودص یودح یدا مدآ رب نامشش یدلدنانفد هنعماحیحایعهدنداعس رد

 ۰ رد (اشاب ینیع ميهاربا) یدیفحو كب رهاط
 یدلوا ی.یضاق هسدم « الثم « سردم ( لبلب ۰ یدنفا نطصم )

 رهاط ( یدنفا یفطصم) یدلدا نفد هنسوق هنردا هلا تافو هد ۳
 یمالذمبلح هدنرخالاعسر ۱۱۸۸ سردم ردیلهطا شوق ردیمودم كشدنفا

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلیا تافو هد ۱۱۹۳ یدلوا

 هدنن تک رارادرس شیفتلاب ندلق (یتاکر ارادرس ۰ یدنفا یفطصم )
 قرداوا اد هناطلس هلاص هرکصو شعازق یانوا تولو تقو قوحرب
 وا هد ۱۹۰ بواوا ینیما طم هد ۱۱۸۲ ردشلوا لئات هنسهمر كلەحاوخ

 تورا نا دی مظعا ردص هدننابمش ۱۹۲ یدلوا ینبماهناسرت نددنسم

 شلسا مازعا هبوللدم هدنیحر هلا لزع هدنرنوا كئلوالا یذاج ۳

 یلابقا ماود هسنیک شوخ هلا اعاد ربزو هرق ردشلوا توف «دارواو

 3 یداراکشآ

 یتاک هناحرض و لغوا كنیلح دجا . ( ىدنفا یفطصم جاحلا )
 هاسراع ههدنجو یتما هناشرض هد ۱۱۸۸ و ییمارهش تولوا رابعیحاصو

 توف هد ۱۱۹۶ هلفوخ ندلزلز یدلوا یبما ان هدننآاشنا یماح یبراکب ل
 نآرق ظفاح شعایقیرطو فقو هاروا هللا دلوت هدنرافرط هدد یلقوط یدلوا "

 بواوا یتاک هار ضو ندناکحاوخ یخد ( یدنفا هتلادج ) ییودخ یدیا
 ۰ ردن وفدم هد وا یداءاتافو ناز ۱۳۹۱۹ 1 0

 نداعزبواوا ندنرامدآ كناشابلع یلکیناج (معز . اغایفطصم ) ۰.۰
 هدنمرخ ۱۱۹4 یدلوا رادرتفد هنسودرا عرق هلقلشاب یوم کک یدلوا 1

 ۱۱۹۵ بولوا ندنرادضک وبق ردل دروماب ( انا یفطصم ) یداوا توف 68

 (یدننایفطصم ) سردم ندا تافو هد ۱۲۰5 بولوا یدینحو (یدنفا

 . دوج ) یمودخم یدا نسم ردشلدا نفد هرادکسا هلا تافو هدندرد كنبحر



 ویو
 1 ل یو هدس هح اید ۱۱۸۹ هرکص نوکرب ییاغا یوا یلوا نوکر

  (یلح ۰اغا نطصم جام ا) ردرلشلوا توف "الوزعم امهلایوم هدمب ردشمریدتا

  العیر ۱۱۹۱و شلدا لزع بولوا یشاب یجرغز بوشیت ندقاجوا هدوب
 . هدقاجوایخد ( افانیمادع ىلج ) یمودخش ردشلنا لارا هدنحوایمرکی كناو
  راردنوفدم هدوبقوط یدلواتوف هدنسیتلانوا كنناضمر ۱۲۱۸ بولوا طیاض
 هدرادکسا یدلیا تافو هد ۱۱۹۳ بواوا یشاب یجوبق ( اغا یفطصم جاما )
 د ویقیرک | یدلیاتافو هتسون ردساد رلرضح ) اعا یقطصم ( ردن وفدم

 ۰ یدلیاعضو ریتم ًاددع هند نیسح نسح یدلدانفد

 . یشاب یجوق ردیمودع كناشاب دجا یراصحهرق ( كب ىفطصم )

 |( كب یفطصم ) ردشلسا نفد هدجا هحهرق یدلیا تافو هد ۱۱۹۰ بولوا

 توف هد ۱۱۹۱ "یدا یثتفم ترادص ردسودحم كناشاب نجرلادبع ییهدنراد

 هن ورطپ هدعب و هلایر هد۱۱۷۳بوشش ندهناسرت (نادومق یفطصمدس) ردشلوا

 یفطصمدس ( یدلدبا نفد 4 هردزع وط لا تافو هد ۱۱۹۳ یدلوا نادوقو

 3۱۱۹۱ ردسودخم كناشاپ دجم هحاوخ مناح نالوا یسادهک هناسرت ( كب
 ۱ ۰ ردنلوا توف

 . ردندنصاشم راک هسورب ( هداز نابقيحم دیس ۰ یدنفا ینطصم )
 . ( یدنفا یفطصم ) ید دیپرب هدنشاب ۱۲۷ ندالضف یدلوا توق هد ۱

3 

۳ 
3 

 . هددجاهحهرقیدلوا توف هدنناضمر ۱۱۹۱ بولوا یامانادیم نوباه یارس

 ۰ ردیدهنظم ردن وفدم

 ۱ ۶ ۸ طح لواناخ دم ادبع ناطلس (یساپب اغا ۰ اب نطصمج اا)
 یاد هک راج وق هدنرخا۱۱۸۷ هدنران واه سولج بولوا ندنسهفداص ةمدخ

 بول وایسیلاو نیدآ هلترازو هدنرخالامسر ۱۱۹۱ یتلوا لواروخاریم هدعب
 . بوروتک نونح هدندورح هنسرب یدلوا یسیلاو راکدنوادخو هیناح ابقاعتم

 ا قاطا ریما ردشلبا لاحترا هد ۱۱۹۲ یدلوا رومأم هروما ؛رادا یسادقک
 */یدبا مقسم ؛ قداص یدلدا نفد هنراوح

 ۲ یشابجوبتضفتاب ردمورضرا ( هدازیجنانبسا ؛ظفاح  اشاب نطصم)
 ردشلوا ناربمریم نکیاهداروا قرهلوا قدما ییواه ندعم ناکو یتعرا هدعب و

 . . یسیلاو مور زا هدننابمش ۱۸۳ بولوا ناسحا ترازو همسر هدهیحر ۱ ۲

 8 3 ر 2 3



 عابناو دالوا بواوا ءداشک یلاطو لز ا یراوشمو و لاو لش ا
 ندماشفا یدا موادم هتعاج هدد ةولصو فیفع یدبا قوچ یغارحو

Eرداقلا دبع یسیردام دج یدبا ردبا تدابع بوبامشاق ن دا رو  
 هداز ی ےق مسا ی.هحوز E ىلج النم ندا ؟ رودص هکر شیدا

 نا قا ینیدح “۵ وبق کی دشلوا ندنا یدالوا ا عدنف

 یدنفا نیل روند تاکرلاوبا) یودع یدّسا اس قرلوا و ۱۱۳۹

 سرد« ( یدنفا رهاط دجع) یرکید یدلوا توف هد ۹ نکیآ ی شسرادم و

 1 هلادبع 4

E ۱۸۰ ۱وی اب یدلدا تافو هد ۱ ۱۸۱ تولوا یسنخاوف كالس ی  

 كوي یداوا مالسالا e رلر دنفا (فراع ول اءاطء) ندنرامودخم راردنوفذم 1

 یدا ندرودص ( یدافا هارو ) یو

fیو وخ ردندندالو واكنش يخ یشاطکشب (یدنا یفطصم  

 E ود هنیرق هنرت یدلیالاحرا ةدنشکیا نوا كنبحر ۹ بولوا 1
 یختر ۱۱۹۲ بولوا OE هتسارک ( هداز اک یدنفآ یفطصم) ۱

 اھا یفطصم (:یدنفا ات (ر هدنوفدم هد نایک ید وا توف هدنسهرض 1

 e ید توسام نمای ردغشلیا تاقو هد ۰ بولوا یتاک ی یفاو 1

 یجهبح هد ۱ نکیا ادخک بوش ندهناهج " )رق ۰ انا

 بولوا یش یبهبج بت هد ۷۵ یدلدنا لع هدنرفص ۱۷۳ یدلوا 2 3

 یشان یجوط هد ۵ بوناوا لزع هد ۶ یدلدا بصن عیار هدنلاوش ۲ 3

 ردیلقوازو ( اغا ةطصم جا لا ) یدلواتوف هدعب هلبا لزع هد 1۱4۹ یدل 3
 هج لزبلآ دعب یداوا ده یجهبح ES FS ۱۸: "ندقلاد ن

 انا یفطصم حاحا ) ردوفدم هدرادکسا یدلواتوف هد ۰ هدندوع ست ۱ 1

 ۱۱۹۰ بواوا یشاب یو هرکص و یسشاا لی آویدرس ظعاردص ( مع 1
 2 ۰ ردشلدا نفد ءرادکسا بودا تاکو هدنبج ا

 ۱۱۸۷و یٹاب یبز ضیفتاب ندنٹعاج کولب شب یرق (انایفطصم )ل

 م هل 1 هز ۶ع هلا هن اهم 9 ا شود هب رلادغک لوق یدل

 ۷ بودا ضرع ی ی ازرع لر (اغایفطصم یوتلا ) اد ل هنقو

 ۱ یداوا لزع هد ۱ هلا بصن ا هدنلاوش ۰ یدلدا لع هنن ةتسوا

 یرجکب هدنرخحالا یذاج ۱۱۸۸ بولوا یمادنشک لوق قا
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 ر » ندیا عضو دبن راله , هنده لغو, ع یدادیا نفد هنردا هل وف

 یدنف یفاتصءیجاح) رب ر رد وا او یدنقا ی یحاح «زاصآ

 3 ءوش هماج و ادد ید نیدلاماح 3 1 ۳ 0۳ وشهماج
 1 2 ی رک ۰ یدلیا تافو هد ۸ هدوب یدک

 و E ۳ يدع یزد" ( حیا ۰ یدنفایفطصم )ا -
 و هک یدلوا یش یک اب لع دعای راک یما لول ید
 و اقاوم ا میش كلا ناخ ینطصم ناطلس هرکص ردهدهیکت ی

 - یدلوایحش نولاهیودرآ هدنهرحم ۱۱۸۴ رایدروم اشنا نوا 5
 ا وأ ردشلنالاحرا هدلوا ناخد ادعت رح رضءلئاوا بولوا ندنلاخر
 شاپ ج یجهطلاب ردرلغٌفل وا نفد هنهاکرد یرتشاک رار هلا. (یدنفا 2 0

 وص یارضح ی اا بولوا دیش یراق هدننرح هتسور هللا
 (یدنا نطصم)م,ردرلشلوا باغ برو و راشد كرەربو
 موتسهواز رادفایهس یدلیالاح راهد۱۱۸6 بولوا یصشكنسه واز اشا زابپش

 3 ٍناده ترضحو یودحم كندنفآ د یوهسور (یدنفا قطصم) ر لو :وفدم

 ندا( هنیلخ رم ۰ یدنفآ یفلطصمدیید)ید واتوف هدا ۸ رد عش ی هکر د

 3 3 ردهداروا یرق یدلیا تافو هد ردشلنا ان ینیدیجسه ریمل .بتواوا

 را دا یدقا دجا دلا: ین قطع )
 یدل وا یسالنم هنردا مدیر ۱۱۸۸ یسالثم ماش هدنلوآلا مر ٤

 : 1 ۰ ردشلوا ت وف هدح)

 8 £1 ندنلص كندنفا دج یرد ) هداژ یرد ۰ یدنفا اے (

 EA اقاعتم یسالنم هطلع .رتتوعسم یزد و سردم . ریش ناو

 .طامور هدعبو یرکتسینقلوطان .دنلاوش ۱۵۹ یسیضاق لوتناتسا هد ۲

 1 هر ردشلوا یلیا مور ین هم رو هدنرلهنس "۱۸و 12 یدلوا ىدا

 دنر 4 كنل والایذاج ۷۰ بولوا مالالا جش هدنرب یرکی كنلاوش

 1  كنسهدعقل ایذ ۸۰ بول وا مالاس الا و دس كنلاوش ۱۷۵ یدنلوا لع

 اال یتقم لات نوا كند اید ۱۸۷ یدلدا لزع هدندرد کک
38 
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 هد ودرا یی زآ هلالزع هد ۱۱۸ بول وایئاب یجم وط رارکت هد ۸۳ یاب

 یشاب یحوط ضیبفتلاب ندقاحوا یخد ( اغا نیما دع ) یمودع ردشلبا لاحرا .

 رادرتفد ردشلیاتاف و هد دردنوآ ثكنحر ۱۱۹ بول وایشاب یحوق هرکصو

 ۱ تاذو كنافا یحوفرصم نالوا یثاب یجوط هد ۹ هک ردنوفدم هدنعماح

 ی ینیما هناخ سیم یتسهعرک كناغا نیما و ردلومأم یسلوا
 ۰ ردندنلاحر 4 9 وز

 تو ما E یرظا نانو هدنلا وش ۱ ۱ ردشلوا

Yrینیما طم هدناضمر ۷۵ یسا هن را هد ۷۶ یدلدیا لزع هدنرخالاعمر  

 یتبما اش یرلهطوا ېرچکپ هدنسهجلایذ:۷۹ یساغا رای نایعفولع هد ۷۹
 ردشلواتوف هرکص یدلوایماغا رادعلس هد ۱۸۳ یتیمادرا هنن هدنلاوش ۲

 بولوا یسیشاب یج رع پوط ردیسهمنب یعاحوا یجوط (اغاناج ینطصم )
1A4بولوا ید یاب یحوط ہدعب یدلوا رومأم هدناخک هدنرخالامسر  

 .ردشلزوا توف هرکض ندا ۰

 هد۱۷۹ یشاب یجوبق ردیمودخم كناشاب ميهاربا دروک ( اش ینطصم )

 هدنرح بواوا یظفاحم راوشمط هدعب .یدلوا یفرصتم ومر بواوا ناریمریم
 هد ۱۱۸۷ یدلدا ربخأت ینامرف هدهرص یحهلرو ترازو هلتعاح راهظا

  ردشلبا لاحت را هدس یدلوا یظفاحم هملاب

 هدنرخالا یذاج ۱۱۸ سردم . ( هداز نالسرا ۰ یدنفا قطصم )

 یدلوا یسالنم هرونم دم هدنمرع ۱۷۸ یسالنم هسج دالب شو هفت و 1

4 

1 

3 
3 
13 
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 رد (یدنفا یابلادبع) ییودحم ردنوفدم هدنشوق و 1 فو یداوا توف هد ٥

 یدلوا توف هد ۱۱۸١ بولوا سردم ( هداز یجقیرط ۰ یدنفا نطصم ) "

 نیهللاءاطع هداز یدنقلاچ (یدنفا یغطصم ) ردشلیا هجرت یی (هدج ت تشرط) 3

 بولوا سردم ( هداز یاش ۰ یدنفا قط ردیمودخم كخدنفا هللادبع 1

 ۰ ردشلوا توف هدنب یدلوا یسالم بوبا هد ۷ ۱
 بولوایتاک ناوید كناشابدماح هزج قبساردص (یدنفا ا 3
 .یدادیا نفد هدجا 9 یدلیا لاح را هد ۱۱۸ یدلوا ندناکحاوخ و |

 هد۱۱۸۸ ردشلوا ېتاک ی رکی بولوا ندناکحاوخ (یدن یفطصم جالا ( 3

EN NEنوت تک نیز  

IY ۹۹تا  



 ِ و۲ —
 ورا لونسا هدنناوش ۱3٩ بولوا یناک راتویلق هدناوغ ۲
 ۱۷۹ یرایرېش فرصم هد ۱۷۵ یسحهمطاقم نبمرح هدنرفص ۱۷۱ یرظات

 ینطصم جاجا ) یدلوا توف هد ۱۱۸۱ لزملا دعب یدلوا لوا مان زور هد

 . یدلوا توف هدنسهجحایذ ۱۱۷۹ بولوا یسفیلخ شاب هلام ( یدشفا
 ردراو ید-منوسنم هنمات ردنوئدم هدرلاق هللا (یدنفاقداصدحم) یبودخم

 . تافو هد۱۱۷۹ بول وایسهفیلخ شاب هداس (یلعوا یللشی ۰ یدنفایفطصم )

 ۱ یتاکیماح دز ناطلس (یدنفا نطصم دیس ) یدلدنا نقد هدوبش وط بودا

 ا هدرانکسا یدیا تافو هدنوالا ىفاج ۱۱۸۱ تولوا
 هد۱۱۸۲ تولوا یتاک فو یلو یاش دوج (هداز شواچ ۰ یدنفا نطصم

 ۰ رد (یدنفانما) ندلاحر یودحم ردذلیا لاح را

 ندناکحاوخ ضیفلاب ندلقردیمودخكناشاب دمج سالا (كبفطصم )
 یراوس هللاقم هد ۱۰۰ ردشلوا یسحهبسام دهزح هدنلاوش ۱۱6۵2 بولوا

 هدنلاوش۷۱ و یسیح هبساحم یلوطانا هعفد لأ ردقهنلاس ۷۱ ندنسهنس ۱3و
 رتفد هدنسهرحالا یذاج ۸۲و یسحهبساح نیهرح هد ۷۵و یجهبساحم شاب

 یدا میقتسم .لدتعم یدلوا توف اا لاصشنالاب هدنوک چافرب یدلوا ینیما

 . ردرلکپ (محرلا دعو نجرلادبع] یرادیفحو (كب قداص ینطصم ) یودع

 یاب یجوپق ردیلغوا كغاخهجمدخ هحاح یسهعرک هدازهلافج ( كب ینطصم )
 ۰ ردوفدم هدنراوح افو یدلوا توف هد ۱۱۸۲ بولوا

 . ندنغاجوا یرهکی ردداماد كف قایلادبع (  یراص.اشاب ینطصم )
 ۳ .یدلوایساغا یریهکی هدنرب یمرکی كنناعش ۵ ندنغلادهک لوق ضفتلاب

  یاج هنسوا یدلوا یلاعردص ماقماف هلترازو هدندرد كنلوالا یذاج ۸
 هدنسخ|یذ ۱۷۵ یدلوایسیلاو مورضرا هدنرفص ۹4و نوزبرط هدنرخالا

 رکب راید هدنرفص هنسواو ناو هدنمرحم ۷۰ یدلدالزع هنرزوا یتیاکش یلاها

 . بولوایسیلاویتخهننا هدنسهعحایذو یزوا هدنلاوش ۱۱۷۷ یدلوا یسیلاو

 ۰ دا مادعسا لباق ردشلوا توف هدمب

 ۰ هد۱۱۰۵ ضفلاب ندنعاجوا یحوط (  دنف رازه ۰ اغا ینطصم )
 ۱۷۹ و یسادٌهکرلبجو پف هد ۱۷ هلا لزع هد ۱۷۰ یدلوا یثاب یجوط

 دارا یدافاللزع هدنلاوش ۱۸۰ بولوایثاب یجهبح هدنناه
 ی



Eا ۱  
 یسلاو هروم هدعب یداردنوکهبللدم هلل نع هدندرد كناوالا یا ۱۸

 هدنحوا كنابمش بواوا مظعا ردص ۳ هدنس ٥ع كنبجر ۱1۹ یدلوا

 0 یدآردنوک هتسودر هلل نع هدنیمرکی ی ۱۷۰ :یدلک هتدامسرد ۱

 ۱ بلح ا هدح هدنسءدعقلا یذ ۱۷۳ و یبیلاو رصم ٠ هدنلاوش ۱۷۱ ۱

 هدندرد رکی كنیرخالامسر ۱۷۷ یدلوا یسلاو رصم ۳ هدنلوالایذاج

 ۱۷۸ بولولوصو کیا تنیرخالایذاج هنسوا يداوا مظعاردص لا

 هداروا هدنسهدعقلایذ ۱۱۷۸ یدنلوا مازعا دی وللدم هلع هدن سيدن كنلاوش

 ذحاسم يدا راو لبم دب + یخ را اپ ولوا تاذرب یعاش ؛لقاع یدادبا تاما

 یهدنجا یماح یتلآرب هلبداشرا یدنفادم هداز دارم جش یدتنا رمت یاد و

 عاجرا هنلکش عماج یساروا ردشل و یاد چ وا نلک هلا رس هدنرود هوما

 زد وفدم هداروا یا رویا رتا ی دنیا دق هدنبهلح اشا دی هدی وب یدتا :

 ۱۷۹ (ل دم ) یودع ردراو یربش هلا غوردو بذکو صرح < ِ

 ,دنسیدب كنسهرخالایذاج ۱۲۵۰ بولواندلاوم (كب دعما دجم) نیندافحا "
 یرادهنبزح ردندلاجر (كب نسح) ییاف یدلدانفد هنس همشج قلیرآ هلافو 3

 ینادفگ یدلببا ن هه روز لخت بودا تافو هد ۱۱۷۰ هد, ,( كم يفليصم )

 هرادکسا بولوا توف هدنسهچایذ ۱ ۱۱۷۶ ردیلبوکرا ê) یلع) هداز قابلا
 ۱ a یدنل وا نفد

 ۱۱۸۱ بولوا یسیضاق هسورب ءالنم ؛سردم (یدنفایفطصمجاطلا) 3
 ۱۱۶۷ ردماهبوق ) یدنفا یفطصم ( ردنوفدم هداشاب دواد یدلوا توف و

 یسهباب هکم هدیه |یذ ۱۱۸۰ یساق هسورب هدعب یسالثم سدق هدنبج

 ردیلاقوت (یدنفا یفطصم ) یدانسم یدلوا توف هدنمرجم ۱۱۸ بولو 3

 ۱ ۰ ردشلوا توف هدعب یدلوا يسالنم رپشکپ هد ۱ ۱۱۷۷ سردم

 کم هد ۱۱۸۱ و الثم « :سردم , ( هداز یحوا ۰ یدنفا ینطصم ظفاح)

 ردیرهشقا ( یدنفا ینشک ی فط عم ) یدلوا توف ءدعب ردشملوا یسهاب هم مرکم 3

 قطصم ( یدلدا نفد هنعماح ابسیلک یدلیا تافو هد ۷ پول وا سرد و

 -یدلوا توف هدرلهنسوب بولوا سردم ردیلصراق ( یدنفا

 بولوا ینکی كنیدنفاهتادعس قبسا رادرتفد ( یدنفا یفطصم جالا)

 اد ین. تفت سا نا ای SS RUNE زد

 ۱ رد( كىىسوم) هدم و دس یدلدبا نفد هکتوآ بودباتافو هدند رد تن رفص
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 م هدراوح افو یدلو توف هد ۱۸۲ ۳

۱ 8 NOLO E ۳۳۲۵ ی 3 E 0 > 2 E E U Bn 4 

 وسط راک هلازع .هدندرد, كنلوالا یا 1 و یباغآ ٠

 یی لر هد ۱۱۷۸ "پولوا نکا وات و یماق قالطالادعب یداردنوک

 رو هد د (اعا یا ی یان ندشرح هدشامژ ردنوفدم هداروا

 : ۰ یلوا

 هد هیسایس روما بولوا یشاب یح.وهق هدشلات ناخ یفطصم ناطلس سولح نکی

 ردشلوا توف هدنلوالایر ۱ ۱۷۸ یدلدنا لنع ندي سوو یدتسا لخادم

 ىدا یراس یلوا هسکر هو عناق .یعم ردنوفدم هدنعماج همای

 : E یفاب یحوط هددار لر بوش ندهناحوط )ا یفطصم ) 1

 . یدلوا یثاب یجموط دیر ۱۵۸ تالا شات دمی هد سارا
 يداوا لوزعم هدنه رګ ۱۷۳ بول وا یشاب ی بحس ەد ۱: هل م هد ۱19

 ١ ۱۷۹ یدلبا لاصفشا هدننحر ۱۷۷ بواو ایا يج وطاب ا هلمم رج ۱۷

 تاذو ( انا ینطصم ) یثاب یجوف ناناوا نفد مراسم هدرادکبا دلافو هد ۱

 .  هدشاط اب هد ۱۱۷۵ بولول يسادخت فا ردینوبرخ ((غ نفط ) زدیللوا
 ۰ يدیاب هعشچرپ

E,تایر ۱ و نا راس رد ردا (هداژیجدنیلد ۰ یدنفا  

 نی ماصع(یدنفا یفطصم) ردیسینابكن هيس رد یکی هدنابقینحم یدایاتافوهدنزکس

 < داملارخز 2 یدلیا لاح را هد ۱ ۱۷۹ بول وا یدنیشش < مع ردلعوا

 9 ید (هاخ دیحوت) ر هدهگاب هل وط تورا راهش و ندا ۱ هداز رکاود ( یدنفا ییطصم ) ريما حږش هب هبد « دابعلا داز » یس هدصق
Eاب هنبماج .داز یک هتوف هدراەنسوب ردظعاو ییماح هدازهش (یدنفا ریسه  

 هد ۱۱۸۰ بولوا یضش یبدواژ هحراقا ( یدنفا یفطصمم یدلببا نفد
 ۱۸۰ ردندخشاشمیسهکتو ندندالوانانسم (یرد م ردشلواتوف

 ید روت و ردیمودخ م /یدنفا یفطصم ) ردشلوا توف

 ردن وف
 ردمودخ تن نج راادرع هوس .( هسوک ۰ ابشاپ رهاب ,یفطصم ),
 روخاربم هد r ا روخاربم هدناضمر ۱۱9۹ بواوا روس

 يارا از "نرازو ةر راب ترس نوا كنناسش ۱۱۵ یدلوا لوا

 ر

 ۲ اچ و e ضيقت 5 دنیا ا ا عا طصم)

EE Ne O O sei. 
 تب 8 1 ۳ 2 ۱
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eاو  
 یقطصم ) ردنوفدس۳گراکسم یدلوا توف هد ۱۱۷۹ بولوآ ندنبسردم

 و سردم ردیمودع كن دنفآ دج یشات لا ( اد یدنفا

 ۰ ید وا توف هدعب یشغلوا یهالنم

 یدلوا ندا وح ۶ ضقت ندلق ردلەنسو ( یدنفا یضیف ینطصم )
 هد ۷ هلا رود یامدح ¢ بولوا ا نور دعاک هدنلاوق 6٥

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلیا تافو ٤

 لعو ینکی كم اشا ميهارتا داماد ( تاحوک كنيس ۰ اشاب یتطصم ) 2

 . . هدنلاوش۱۱۵۰ لوا روخاریم كحواو یثاب یحوبق ردردار كحوک كلاش .

 بحاصراصحمهرق ءرکص یدلربو یقه ییا مور هلغلوا دزمان ناطلس بنز
 ردشلربو ترازو بولوا یسیلاو لیا حیا هدنرخا هنس وا بوليرو یاس

 هللا یوادت بولک تفخ زارب هنلقع بودنا لیوحت هس یلاح هدنخشرا ۳

 هدنلاوش ۱۱۵۹ یدلوایلاو هرارب یلئاځو نوزیرط هرکص ندرلهنس بوشیواص
 یدلوا یسلاو هنطا هدنلاوشو هدنلوالا یذاج +1 و یسیلاو نوزیرط رارکت

 فیرشت یتنطلس ی هاخلاع ردارب كنناطلس هلسلح هتداعسرد هد ۱۷۱ هدع

 ةدتلاوخ ۱۷۷ یداوا یقوت ةوالع هدنحر هنسوا بوتاوا یا هوم
 هللزع ندبلح هد ۷۳ یدتیک یرخا ههروم هلا مط هکلبعقو قیالو بلح
 ۷۵ و یسلاو یبوطانا هدنمرع ۱۷ یدلوس ناسحا شاعم شو رع كس ىلا

 انا هدنناضمر یداوا ایرد نادوبق هدنمرم ۷۰ یسلاو كنالسو هسورب هد
 . . یسه ءدنشاب هدازبش یذلیا لاحرا هدنزکس كننابعش ۱۱۷۷ بولوا یجناشن
 " .دلنعاسا هدرلیصانم,ن نس اع هدنلئاوا یدا رادیو لقع بک ا نفد هاب

 یردار 3 ردشمتا لوح دد یو یدر| هشم ا هدیابالو "

 Man فسو ) یودم بودا تافو هد ٥ (تیلعاسا)

 هفرفتم یدیفح گان چ ناش رلیدلدا نقد هدرادکسا یدایا لاتخرا
 هداروا دوا توف هدر یر كتناعش ۱۱۹۸ یخد |( د )

 ب ۰ ردنوفدم
 بولو سادفتکلوت ضیا ندا وا یر ی

Eیرکی كنلوالامسر ٩۲ یدلوا یساعا یر هکب ینوک یخ ها كنبرفص  

 یریعک» اا٣ ہدنشب یرکی كس رفص ٩۳ یدلدابیرغت هد یلوسیلک هما لزع هدنشب

Wr 
2 



 هطلع هد ۱۱۹6 سردم ( قلم نام ) یودخ ید ردم « لقاع یدلوا توف

 _ ردشلوا یرایرهث رادفس ضیفتاب هد ۱۱:۸ یدنادنواهنوردنا هد ۳
 ٠ زورعا ارخوم هلبالزع ءد۱؟-وییلاوهروم ترازو ترا مدنحر ۹
 ٠ هدنلاوش ۱۹6 و درک هدلاوش ٣٣۱و هیدنق هدنلاوشو نویی ودام رح ايلا و
 یسلاو ادص هدنمرخ 1٩ و رصم ەدنسدعقلایذ ۱۹۰ و هندنف هد ۱۵ و
 . توف هددقوتعد هدنلوالایذاچ ۱۱۷۹ یدل گر ءات و لرع هد ۱۱۷۰ بولوا
 . .  یلضف یدا روپشم یطخ تدوج بولوا لضافولاع رهام هدنفره ردشلوا
 ٤  داسفو رغ بارا ماهس فده هدنرازو بولوا بلاح یضقی و ظبع كداسح
 3 چ 7 ۰ ردشلوا

 .یناج ۱۲۷۳و یشاب جوق بولوآ از اشا لشف ( كب ینطصم )
 یذ هنسوا یدلوا یبما ا هلذلوا هلرلز هدماش بولوا یشاشواچ هدنرح ال
 . یدلوا توف هدعب یدلیا لاصفنا هدنسهدعقلا

 . هدیرتتاک ردمودخ كناشاپ دج ( هداز راوسهش . اشاب ىنطصم ) _
 ٠ هد ۱۱6۱ یدلوا ینکو لوا روخاریمو یشاب جوبق یدلیا دلوت دک هملق
 ۱ ۱۰۹ لوا روخاریم هدعب بولوا یسیجروس یرکسعو یسادنقک رایج وق
 ا د ۱:۳ یدلوا ارد نادومق هلترازو هدندرد نوا یسک ا
 هدنلوالایذاج ۹-۱ هبنوق هدنلاوش ۱۹هو لصوم هدنلاوش ۶ یسلا وهماح
 هبنوقو لیاچالهدسبو یسیلاو شعرمو هنطا هدنمرخ ۸و یظفاحم زورعا
 هد ۱۱۷۹ لزءلادع بولوا یسلاو زوسیغا هدنلاوش ۱۷۵ دارغلب کا

 یجاح)یسادفتکیداوا توف هداواناخدی ادع ناطلس رص ویک اوایدلوایم 7
 ٠ رامودخ كنو یدشلدنا نفد هرادکسا بولوا توف هد ٩۸ کج ارا
 لغوا كکب دجا وو هدر بد ( كبدجا )و هد ررر نعم ند
 7 : . رداقخ یلوا یداماد زاد هسرولقاب هنکذکب كنربلءوا ردرلشا دا نفد هناي هلا تا۰ ۱۱5۲ ( كب یفطصم )

 ردشلوا مش یدنفا د یجاح هم رب یدلوا توف هد ٨ بولوا یش یسکت الع گرم تولوا یک ردلیلویک ( یدنفا ینطصم )
 آ م هدنرخ الیذاج ۱۱۷۹ یخد (یدنفا یفطصم ) رکید ندحیاشم رابدیا ندهنظم
 ودیسانام. (یدنفا یفطصم ) یدنلوا نفد .دجا هجمرق پولوا توف
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  1۹ eو  SAو ۰۱ و ۱ یسیچهیساح هد زح دعفد کیا ٦ هد

 شاب هد ا ای ۷۰ و ۸ و ینیج هبساحم یوطانا 9 ی

 ییا وتفد هل والایذاج ۱۷۳ و لوا "ثمانزور هدنلاوش ۷ و _یچەبساع

  7لوقو مدع هب ھن هملام روما ردشلوآ لوافک راذرتفد ءدنلوالایذاچ ۱۷ و

 نطصم هح وق ردشلوا توف دمر 1۹ تولوا یقو هدننابمش هنسوا |

  ۱بورق هناقو یدا راکسوه هرعشو رادربخ ندنالاکو فراس ردود داش

 یدوا بل نددنفا نبدا بق ۰

 ) ردنفردخ كباک یس درک دانآ نیرق ( یدنفا جور یطصم

 هاف ,سردم ردشلوا یحوتکم هدنتهشم یدنفانیما باشلا هرلهداز یتایح
 ردعاش یدلوا توف هد ۵ بولوا یسالنم هبرصتقو ۰

 و یشاب یخوبق رد ضودم كناشاب نایع هکرس ( كب ینطصم) ِِ

  ۳بولوا نایمیم هدسبو شلوا و رایهایس هدنسهس | ید ۱4۵ ۰

 یتارأرب هلکناسروک یتلاط ةدعاش هلا مولا روگ ردوا فرصت شعر ١
 هلو وا یلاع عو ىلاحو ردشلاق جاتحم ه هرات رب هدنرهشوک ناخ "الوزس

  ۶ینلادتک رایج وپق لیوتلا هنلیشاب یجوبق یناناریمریم ہدنرخالایڈاج
 «یدلیا لاحترا هرکص ندن را ۱۱۷۵ ردشلروس ناسحا 8

 ) راد بولوا ندنسبلاها یلروبنارفعز ( یلکب ۰ اشا ینطصمحاخا . |

 هداز اشاب نیسح یلد هدنئاوا ردیمودخم كناغمهاربا نالوا یبجوهق اغا . .
 .هلبصانمرود ردشلوایثاب یجوبق هللروصو پولوا اد کک باشام نطصم یراص ۱

  ۱۷فک ۱ . یدلوا لوا زوار هدعب و لک و یادت راجو هد :

  ۶ا هتسوا ردشلوآ ارد نداوق رازو ههنلوالامر ۱
E ټی ور بحال :ملح «رادتقایذ ردشلب الاغ را دنا ر۱۱۷«بولوایظتفاش 

 قیساردص يود تاعا ع یرداربو (كبمهاربا) ندرودص يودع یدا

 رد (اشاب دجتزع) ۰
 ) شلوا لوا ۳ ,وشاب یحوبق ( اعا ینطصم ۱۱۷۳

 یذاج ۱۱۷۰ بولوا رومأم هرپمحت ,ییرالو رے همرکم "کم هدنس هدعقلایذ .

E ۰ ردشلبا تافو هداروآ هدنوالا 

 ) ردیمودخم اشا دم یحطااب ( ءداز ز ىجةطلاب ۰ اشا يفطسم ۱



 و ,دنیدخوب ا 0 اسر ا 2 ۲

 a ناخ ینطصم ناطلس ردنلنوردلا (  هدازیشاب کک ۰ اغانطصم )

 یرامودخم ردشما لاحنرا هدشواه دهع لئاوا"بولوا یمالال كنراترضح

 ۳ هدو ) Ef ۳ اغا ینطصم ) ردشغد « هدازالال » هرلکب دجاو يروت

 3 ۹ ردنوفددشاطکش یدلواتوف هدنش نوا تننافش ۱۱۷ ردندرلشاب یو

 وف هدنسهجم ایذ ۱۷ تول واین ء روک نشوند ی &

 یودخ یدلوا متوف هدنرځعالایذاج ۱۲۱۱ یدتبآ تمدخ هدنرح هیسور

 ندا ور دلاس ۱۲۰۹ یخد ( اعا نیسح جا ا) یردار قحنا ودشلرو

 رخ الا حب ۱۲۲۳ یدلیا قوفت مبطلاب هننکی بودا كلسم ءدنراصلزوک

 ۰ ردنشمالزوک یثر همشب ب ندنعاطاو تقآدص

 ندننازتمهنلام ) یدنفا نطصم ( ردن وفدم هدنعماک رو رتفد هد هناخح وط یدوا

 یا ادا ردن وفپ» هدراصح ردنا وف هد ۱۱۷۵ تولوا نداتکو

 ندراح ءداز ییکلیا ( یدنفا نطصم ا ) ردتلنا فو نفاق رازا دا
 ۱۱۷۰ یدا طاطخرب روُهشم رددامآد كرلاغا ماصو نجرلادبع یحاح

 ۰ ردشفل وانفد هناي کرانا هدندرا هناسرت ردشملواتوف هدنسیدكنل و الایذاج

ER e ت 

 9 یراصزوک نبدا ( هداز ناهع هرق ۰ اغا نطصم جالا )

 3 2 توف الوتقم هدنرفص ۹ تودک اروم اقا نیسح یزرد هتک درفت

 AD وا ناعالانیع هدریمزاوداروا یخد ( اغادجا جالا ) یودخ ردشلوا
 واح یدلوا توف نر رذک هدنلئاعا هربم زا ی ضوع هد ۱۱۸۹ ۱

 [ دارا لم هناخوراصو ندا قرلوا یاب یجوپق هدوب ( اعا د جالا)

 وع كيوب یدلواتوف هدنسهعص ید ۱۳۳۲ بول وا ما هنر ) اعارع )

 .قلبشاب یحوبق یخد هباغا دج یحاح رکید یداماد هلا ( اغا دمت یجاح )

 E . یراهرکص قدم رداعا یتوا هلا ۳ E یداوا یا

 3 1 توف هد ۱۱۷۰ یدل وا ندناکحاوخ ضشقتلاب ندمت . ( ىدا طصم 1:

 _ ضفتاب ندلگ ردمودخ كند یار (  كم لا نطصم مالا )
 ۱ ردوا یسحهرک دن هلام هدنلاوش ۸ یدلروس ناسحا للهحاوح



 هم ۲ رسم

 « ردنوفدم هدنناتسربق دیزباپ ناطلس یدلیا لاحت را ین كعاتسر

 هدنکلیک ردیسهدازردارب كناشابیهاربا داماد (نکی. اشا نطصم )
 تولوا موزع ندتمت وب هد ۱:۳ هدد سدا قحهرآ داماد هدنسهتاس یسم

 هدعب ردشلّوا تلزع نزک هشوک تدمر قرهلاق هدنسهدهع ینلناکجاوخ

 هد ۱۵۷ لزملادب یدلوا ییهمازور كوس هد ۱۱۵۱ هلا طبص بصئم ضعب
 یسادننک مظعا ردص هدنسبتلا نوا كننابمش ۱۱8۸ یدلیا را رکت هدنمدخوب
 یسبلاو ماش سابارط ترازو هس راپ هدنسید تنسهرح الاى ذاچ 1۹ بولوا

 نیتوخ هدنلاوشو نیدو ءدرخالایداچ "۲ و هینوق هدابعشوهدج هدنبجرو
 یسلاو لیا څا هد ۰۸ و هسوق هدلاوش ٩٩ و كمالس هدنرخالامس ر “£ و

 ؛لقاع . رداقهکلم ءرادا ردشاتافو هدعبو شلوا دعاقتم هد ۱۱۷ ۱ بولوا

 ۰ یدنا تفرعم بحاص « لماک

 هد ۱۱۶۸ ردسودخ كناشا دجم یجاح ردیلهنای (  اشار ینطصم (
 الوزعم قرەنلوب هداروا هریفو نینس ردشلوا ققرصتم هننولد یناریمری» ةبتراب

 .. ودنوفدم هداج راځ روس ردهاوآ توف هد ۱۱۷۳و کک

 ۷۲ بولوا یمرده (  هداز یجمءاس : یدنفامطاس یطصم جالا (

 ۰ ردن وفدم هدنسوق هی ردا یدوا توف هدنم ر

 دزج یدلوا ندناکحاوخ ضفتلاب ندلق ( كب دشار ینطصم )
 هود ین راه ل ملا یتاک یرهکب هد ۱۱:۸ یسیجهبساحم
 ۰۱۱۷۲ یدلوا یرادرتفد ینا قش هرکصو ثلا قش تیاهنو یسحهللاقم ولت]

 ( هداژاشاب لبلخ هسوک ۰ كيینطصم ) ردنوفدم هدیوبا یدلیا لاحترا هد

 بولوا لوا روخاریم هدنسهدعقلایذ ۱۱5۳ ینا روخاربم بواوایشاب یجوپق
 هد ۱۱۷۳ هدعب ردشاوا یشاشواچ هلبصانم رود یدادا ل هد ۱۱3۳

 ( ءداز اشابلضف ۰ كب نطصم) یداردنوک هدیمزا نوا اشاب نطصم یهلح
 ردشلوا نیما هلفلوا هلزاز ءدماش هدنرخالایذاج ۱۱۷۲ بولوا یشابیجوبق
 بقاعتم ییرر یدلدما لزع ءدنسهدعقلایذهنسوا بولو یشابشواح هد ۳
 ۰ رایدلوا توف

 بولوا لخاد هءساع هناسرت ردلزورونا ( ید . اشا ینطصم )

 ّ توف هدنمح رو لزع هدنل والایذاج ۱۷ ردشلوا نواه ةنادوق ضشتلاب



 م بس
 ۱ ۲ € ۲ راردنوفدم(اغا یلع) ندلاحریرکیدو (1عاناملس)یمودخندبآ

 بو اولیسادقک وق بلحو ماش (معز
 1 ê بودا تافوهدنناعش ۱ ۷۲

 ضفتاب ( یحملکسا ۰ اغا یفطصم) ید لوقم ردشلدا نفد هیدیلس
 لزع «دناوالا یذاج ۱۷۰ بولوا a روت کی
 یفطصم ) ردشلوا توف هداروا .یدلدا یفن هبهطا هحزو هدیسهدعقلایذو

 یداوا یئابشواچ !دناضمر ۱۱۷۲ ردیاب یچوبق هدوب ( معز غ
 یتا اس دارفلب هلا لزع هدنسکیا كنسهحخایذ هنسوا ندنکلرسهراداو
 ۰ یدلوا توف هداروا ردشلوا

 نیمرحهد ۱۱:۸ بولوا یحافوقوم ضیفتابندلق ( یدنفا یتطصم )
 ۔یذاچ ۱ههو یددحم یازاربشو یسهحاوح راصاخ هد ۱۵۲ یسحهساح

 ردشلوا اکو لواقش رادرتفد هدنلاوش ۱5۵۹و یسحهبساخ یلوطانا هدنلوالا

 ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هد ٩۱۷۰ كردا بصاشم رود لزعلادمپ

 یحزایهدنامز اغا ریشب یجاح یس اغا هداعسلاراد ( ی £ زای ۰ یدنفا یفطصم ) ي

 هدنراګ راب ۱۵۵و ٩۰۳ ردشلوا یجب افوق وم هلکاناکحاوخ هد ۲۳ بولا

 یسحوه هرک دن هسلام هد ۸٥و یحافوقوم امت هد هدو لا هما زوو. هعفد کیا ۱

 هد 1٩ و یسحهلاقم ولتآ هد ۷ 'هلبصانم رودو یحافوقوم لاک هد هو

 یدلوا توف نکیا هدندنسم هدنلوالایذاج ۱۱۷۰ بولوا یسیحهساحم ههزح

 كناا ریشب لوتقم هدوب ( یدنفا مزاج یفطصم ) ردنوفدم هدنسهقثج قلیریا
 كلناکحاوخ ةرکص ها لع هد ۱۱3۵ ردشلوا یسیحم زا هدننلاغا هداعسلاراد

 ۰ یدلدا نفد هرادکسا هلتوف هد ۱۱۷۰ بولوا یسحهطاقم نیمرح هل
 ندهصاخ یابطا ادتهالاب نکیآ یدوم ( یلح ۰ یدنفا قطصم )

 ناطلس هکردشلوا یهاشدای بیطرسو سردم هدنرخالایداج ۱۱5۸ یدلوا

 تیدوعع هلکمتا یوادن هدقبتع یارس یتسهدلاو كنیرلترضح ثلا ناخ نان

 ه ولادمو لزع هدنرفص ۱۱۷۰ ردشلوا یمالنم درصتق هدعب یدیشلنا ادیب

 ۰ ردشلوا توف هداروا یدنلوا ین

 ۱۱۰۲ بولوا ىس زا یماغآ هداعسلاراد ( یدنفاشورد ینطصم (

 ٩3٩ و یتاک رادعلس هدنلاوش هنسوا یدلوا یسحهساحم نیمرح هدنامش

 ۱۳۷۰ بول وا یاده ترادص هد ۱۷۰ و یسح هبساح نام رح رارکت هد
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 زاد و توف هو ۱۳۰ ۰۷ ( كب دوما ) یو و ۱ 7

 بولوا ( ك یفطضم ) ةدن ندندال وا راردنوفدم E یوق زرع

 هام شا هک ۍدلدا ن د هنعفاح شاپ نادوق بۇدا تافو دتا 32 ٤

 ردشلوا توف ید 1 كم لتغافسا ) یزد تو روش
 هلقلئاربة رب هدن رخالاعسر ۱ ۱۸ € هدا هر اش یفطصم جالا) -

 E دناجخو شلدا لزف هدنمرخ ۹ بواا ییلاو جت ۱

 هد ۱۱۵۷ س 8 زدنالروح ( هداماما ۰ یدنفا زا

 . مدس و ياا هل هه هدانه رخ NK ئڈلوا یسضاق زم هرکصو رکب رایذ

 عید و قرکا یدارا 7 هد ۹ ىدلۆا یسهاب لوپناتسا

 E a : * ىدا تو
 تا ره بزار لود كاهآ فلت فب یفطصم)

 هد ۱۸ نوا لوق ینابهاب هدنخز ۱ و یشاب یجوق ردشلوا داماد

 . یدلوا ینفا غیطم ءدنلوالا عمر ۱۸ یدلوا لصق هدنآزع یرذ ناق

 ۸ شا لادن"

EGخارح * ۰ كنا : یفطصم ( یدلوا توف هدود یدلدنا لزرع ءدنل والا یذاجن  

 واوا راو تالش رس ردکزکی لوا یکی اشا لع هداز مکح ( هداز یشاب

 >دردنوفدع هدزادکسا رعت لارا هدتشب كال اوالاعسر ̂ ر

 دات تدعوا ردیف زا ( یمادنک سیر ۰انایفطصم حالا
 تولوا شات یحوف ندنعل اده یدنفا دچا تاتکلاسیر قیر شد

 هدنلا وتش 1V ردشلردنوک ء هرصم هدنلاوش ۱۱۹۳ و شاوا یساغا زا.دیلس

 و اول 9 ةا هدنس هجا یذ ۹ یدلوا یماعا رادیتس م هش 0

 قاشا شارا توط هدنلاو تنش " ۱۹۹ ندنتلادفتک یو ( اغا ی 4 و تو تتکمرت ءدارزا یذلدبا نفد هدجا ۰

 (اعا یفطصم ۳ "زدن وفدم هذه داثع ردشلیا تافو هد ۱۱۷۰ لزعاادس ووا

 هد دودوای ردنشاوا توف هدنرخالا یذاج ۱۱۷۰ بولوا یشاب رادهنزو
 بواوا نددناسف " بایزا 3: شاپ یخ وشق ) یلکی 8 ۱ فطصم د ) ردنوفدم

iEتافو هد ۱۱۸۷ هدشاب ردنوفدم هدنتسهعشج" قلیرنا زدشلوا توف  

۳۸ 



 . یدیشلواتوف هد ۱۱۸۵ بولوا یب ه روح(لرعاما)ییودخم كن وا بول وا یشاب,

CTT.را  

2 E ۱ 

 :دسیشاب ریرب كننراترضح لوا ناخ دوج ناطاس (  انا قطصم )
 1 قط صم جا ا ) ردشلیا لاح راهداروا یدلوا مرحلا یش هدنرخالاعمیر ۱۱۹4۸

 . «دنسوق حون یدلوا توف هد ۱۱۹۸ بولوا . یشاب یجوف ( یلح اغا
 .  تافوممس ۸ بولوا یهاشدا. زوغالوق( اغ! شواچ یفطصم ) ۰ ردنوفدم
 3 و 3 ۰ ردنوفدم هدوبش وط ردشلنا

 ۰ بولوایثابیحوط.د۱۱۱ ضبةتلاب ندقاحوا ( اغا يفطصم حاملا )

 هد ۱۹۶ اقالادنبقمدخ و ردشلوایروم مان لوک دس هد رص مالا لع هد ۸

 ۳ : بول وا یشابیحوطهنم ةدوملادمب و شلوا رومأمەدەنمكحت كن هملق دار
 3 یدش#ا ابحا یهناخوطبولوا رهامهدهسدنه وتسروانب ردشلوا توفهدنلاوش

 ۰ یجوطوادنتک هدناجوایخد ( اغارع) یتودخ هلنلوا فورعم هد اغا هحوق
3 
2 ٤ 

3 
0 

 3 توف هد ۰ ںولوا ردق ادهک هدقاحوا یخد ) اغا ناغع) لعوا رکید

 رد وفدم هدشاطابق یرالغواو هدنلعواكي یس ودنک ردشل وا

 | وام و ردنا ردنمودخ كناشاب دج ەرق - ) عا . اشا ینطصم )

 . ۱۶ یدلوا لوا روخاربم هدنلوالایذاج ۱۱۶۳و یاد رلحوق- ورگاب

 ان هدنیجر ۱6۷ لوا روخازیم ةلاکو هد ویساغا رادنسیرکی هدننامسش

 هلدوعهدنلاس ۱5۲ یدلوایسعباناربا ةرازولاععهد 4 یدلوال واروخاربم

 . یسلاونیدو هدن رخ الایذاچ ۱۵۳ یداوا مقهددیم زا هد بولوایسلاو یلود

 4 هماح هدنلوالا عبر ۱۵٩ یدل وای رد نادوبقهدنسیکیآ نواكنسهدعقلایذهنسوا و

 . بولوا نادوپق است هدننسکیا نوا كنلاوش ۱۰۷ و یسلاو یتحهنا هدعب و

 اید ۳٩و تا انا هدنتهعایذ ۱٩و كىال ءدنلاوش 4

 3 ی هبا دن رقص 1و دنرک هدنلوالاممر ٦ہو هلاحرت هتف ٤و نیتوح

 ا اب یرخلوا هنبسواو دارغلب هدنمرحم ۷۸ و زومغا.هدنبحرو

 .بولوا دنمرته ردنکیا شمع یس یدلیا لاحرا هدرخوا هدنلاوش ۵۹

 . ردیبحاص طخ نسح بولوا روغو مدق تباث " فقاو هبهکلمو هیسایسروما
 هویشوط هللاتافو هد ۱۱۷۱ ( یدنفا شیورد ) ندندافلخ ییوتکم یداماد

  یسهعرک ردشعا تافو هد ۱۱5۰ ( كب لیعاسا ) شام ی یدلدا نفد

 . گنناضءر ۱۲۰۸ ( كب دیس دن ) روشملس یمودنع رکید ردعاخ دیقر
 99 ا
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 هدنناضمر ۱ ۱5۹ یدلوآ فا داف ا ات 7

 یسلاو هقر هدنسهدعقل اید 8۹ یسلاو يا مور ەدەدعقلاىذ تولوا برد

 هک بولوا یسلاو هقر هدنم رګ YT و یسلاو ادص هدنلا وش ۱۳ و

 ر زو رب ردهقمو ردم ردییحاص ماج یکی یدلیا لاحت را ر

 ردشلوا یسالنم هسور هدعب و التم < سردم (یدننا ي

 هدا 3۸ و دی تنس ۰ یدنفا یفطصم ) ردشلوا توف هد ۶ 3

 یدنفا نیسح ۰ یدنفا یفطصم ) ردشلوا توف هدعب یدلوا یسالنم سردق -

 ۰ یدلیا تافو هد ۱۱۰۷ یدا بطو سردم بولوا ( هداز ِ

 یودخ كندننا ظفاح یجاح یساغا لوبناتسا (یدتفا قطصم)
 هدرادکسایدلیا تافو هد ۱۱۹۵ ردشلوایساغا لوبناتسا ضیفابهلیل وب بواوا "

 بودا تافو هد ۸ 1 (اغا دجا یلح ) یلغوا یدلدا نفد هراتکتم | 1
 یمهفیلخ رس ىق یرچ کی( چ وانوا ۰ یدنفا یفطصم ) ردشفلوا نفد هاي

 ۰ ردشلوا توف هد ۱۱۹٤ بولوآ
 هد ۱۱۵۹ ضیفتلاب ندلک رد داماد كناشا لع تزع ( كب قطصم )

 هد ۱۱۱ یدلوا رادرتفد هنتبعم هدقدلوا یرفس ناربا كناشاب دجا ىلە رسک 31

 یسادل.ترادص هدنمرح ۱5+ ینیماهناسرت ءدنلاوش ۱۹۶ یسحمرک 4 :هْلام 3
 ۰ یدبا راذکشیا یدلوا توف هدنرخ الامس را ۷ يداوا 3

 بولوا یلستف دینزاو یشاب یوې.( هداز یاع اش نا ٩
 .رصتم هن هدوعلادعب یدلوا رادنامعههمعع ةدازبش یناریمریم ا هد ۱۵۹ 1

 ہدنلوالا یذاج ۱3۵ بولوا یظفاحم یتخم هنا هرکص یدتک هدسزا هلقلف ١
 بولوا یددلاو رکیراید هدبحرو یسلاو هبنوق هدهامرو زود غا هلترازو 3

 ۰ یدلیا لاحم را هد ۱۱۰۷ ردشلدا لزع هدهدشایف

 و

3 

3 

3 

3 
 و
1 

3 

ِ 

 رایهاسس هدنلاوش 6و ییحهبساخ هز هد ینیفا رهش هد ۱8۲ یم
 هلارودیامدخ یکوبهدهب بول وا لیکو ادعو شر هدنرفس نارا هرکص ین

 ۰ ردنوفدم هدنلوب یرنشاک هدونا ردم لا تافو هد ۰

raی  

 نایت یه سم ماه را یو یو تو مش انس هفت ی نو هک

TINT E ENE, E En0  

 دو ۸٤و یبیحهبساجحم یوطاا شیفتاب ندلق ( یدنفا یطصم )

 >  ONSيک ۲۶

 سم .

ETL E A E O 

1 ۰ 2 



 و۳۳۶ یی
 3 د !والایذاج :A سوا و لاک شاب هد 2۳ ضفتلاپهدلف بوش رو

 وک و یسنچسهنک دن 4دیلق كوس هدنس دعا یذ ٤(٤ تولوا یریفس هنایو

 ۰ ِ ر هدنلوالایذاچ ۱:۹٩ ییکلکب هدنس ها یذ هنسواو یسح هلن اقم هداس

 نالوا یتکلعو لزع هدنز زوقط ن نوا كن سهدم2ایذ ۱6۳ بواوا با کلا
 دلوبناتساو یدلوا رومأم هتعزع هج هد ۱۵۶ یدنلوا الحا نوک

 هدنیاضمر٣٥ تولک هلوساتسا ارج خرم ه6 و یدلیاتعزعنیرسقما یعوا -

 2 كنسەدعقلاىذ ۰۰ یدلوا بالا هر اب اا هدنرخالاعسر ۰۷ و یسارتفد

 - هدنلاوش ٩۱ یدلدا قالطا هدآ ج وا بوتلوا الحا ههنرداو لزع هدننوا
  لاحرا هدنسیلاب هدرلاق ۳ نوا كنناضمر ۱۱۹۲ بولوا لوا ٌةمانزور

 نساحاریفو هماقلا ع ورم ردنوفدم هدنسوپق زکد كنعماح بوباابا ردشلنا
 .  هدنسهرقو هدوک کی یدا رهام هدهسرع عاش هدنالث ةنسلا ۰ بیدا « ماع

 ددءعمم و ریشح و تتکم هدلوناتساو اکو هسردمو بتکمو رم *۶ ددعتم

 ید هدرلامق یداب دد راح ٌهرص هنشرش لبهرحو دم ريح تاهحو هبسرد

 ركبوا یدامادو اشا قازرلادبعو یدتنا رشاع یراهودم ردراو یسهعثجرب
 ۰ رداشاب مسار

 ۱۳۰و اش ضیفتاب ردیمودخ كناشاب نایلس ناوت ( هاب یفطصم )
 ا همردکح ینیدلوا بکار هدنراګ رات ۱۱۹۵ یدلوا یفرصتم سودر هد

 ۰ یدیا لتربغ رلیدلوا دیهش یسهوعو ۱۶۷ هلغلوا ریسا هنمشد

 .یجویقهدهاسوا رد رادرهم اشا ىلع دمهش ( رادرهم اعایفطصم )

 كنبجر ۱۱۱ یدلوا یشابشواچ هدنندرد كلواعسر ۱۱۲۰ یدلوا یشاب

 یرومآ» هربخذ دهنوطو لیامور هرکصنوک چ اقر هللا لزع هدنسیکیا ییرکی
 ۱۱6۲ ردشلوا یمادنم؟ وبق ناخو یثاب ی ورق ( اغایتنن یفطصم ) یدلوا
 یجاح ( اغا یفطصم جالا ) ید لوا دعبل هلحرب هلټمهت رارسا شاف هد

 هد ونایدلوا توف هدنرخالایذ ااج ۱۱ بول وا یرظ اً وصردلعوا مهاربا

 ۱۱5۷ بولوا یسادفنک یغناحوا راد-یلس ( ۱غایفطصم یجاح ) ردنوفدم

 ۰ ردشلدا نفد د ویش وط یدلوا تو ہدنحوا یم رکی كنلاوش

 كج وکه فد ییا یدلو ندناکحاوخ ضیفتلابنداق  (بپ ۰ اشا یفطصم)

 8 نوباه باک ر هد ٥١ هدعل ردهدنلا وش A بک نل ی ەمان زور



 بت

 ۱ و
 هشربكناو هنسهسردم اشانانس هللا تافو هد١ ۱۵۶ (یدنفادج ما نا

 تافو هدنناضمر ۱۱۷۵ یخد ) یدنفالعاسا یحاح ( سردم نالوا ۳

 ۰ رایدلدا نفد هدزادکسا خالا

 دول هدشاطکشب هد ۰ ) هداز راج ۰ یدنانیدلاءاضر یفطضم ۱ 2

 هد ۱۱۲۳ هرکص يدلوا ظعاو نیشن هرج هدنسهسردم شاپ نانش یدایا
 نأنس هدشاطکشب قردلوا یدنیشقن هل نددنفا لعد هحاوخ هدازنرع لهردا

 توف هدنسیتلانوا كمر ۱۱۰۹ یدلوا مش هداقناخ یک هدنناي یبهاح اش 3

 « هالولارصتحم » كندنقرمم هللادبعوناو ناو د بولوا عاش ۰ لماک یداوا

 (یدنفالع ) یودخم ردنوفدم هداتهرت ردراو یسهجرت هتسلاسر یسراف ما

 یفطصم هلعش یردب ( یدنفا قیدض دم ) یرکید هلغلوا توف هد ۱۱۵۲ ۰
 ندنرد بودااشاهدهکتوا هدکلر ییراش رطیولخ ویش2 هل اه اناندندنفا ان

 هرکصو ییاده هنبرب یدنفا نشور ءدمب ردشعای هکت یخد یتسهناخ هرکص
 ندنسافلخ يدا تافو هدنراح را ۰ یدلوا نچ یسهیکت یردب ۱

 نفد هاروا هلا تافو هدشاوالا عسر جد ( یدنفا ی جش )

 ٠ ردشفلوا
 یماما كناشا ءهارباقالوقابق (  هدازیعئاصمراص ۰ یدنفا یفطصم )

 هد ۱۵: و شا باسا کوا هلطرع ین هوس كنسیدنفا دافا رشب یجاح "

  eردیشلوا یناطلس لوا ماما هدنمرحم ۱۱۶۸ بولوا سردمو ین ماما ۱۱۱

  3یدلدا نفد هب هام یسا هل !تافو هدنسبتلا كن رقص. ۰

 ) تولوا یثاب یویقو یثاب رتهم ضففلاب رددرک ( اغا یفطصم

 تزوفهداروا هدنلاوش ۱۱۰۳ یدلردنوک هرصم بولیآلاصفنا هبئرقص ۲ لر ۱ 3
 توفهد ۱۱۰۲ تولوا هصاخ ٌهوبمرس ندنل وم* ( اایفطسم جالا ) یدلوا

 ۰ ردنوفد« مددمشج ىل د ردشلوا

 لرک هدشومطسق ( یداماد یثاب یعئواط ۰ یدنفا یفطصم جالا ) "

 یدلیا دلو هد ۱۱۰۰ ردسودخ كاعادجم هدازراما ندنابعا هدنسهرق

 یدجصخلت كناشا ساملا یسع بولک هلوبناتسا هلہتاقو ینابب «دنوابص "
 ا ءامع یالوا داماد 4۱ءا ىلع یشاب یحقواط بوااق 7 اغایدع :

 : بواوا یشابشواچ هدنبحر ۱۱٩۱ یدلوا یلوق قابشاب هدنسهدعقلایذ ۹



 کر
 ۳ ا و هد ۱۹۷ بولوا ی کا را اتش و ناتا

 a تولوا نوا قدنص ) اغا ینطصم جا الا ( یدنلوا ن قد هنسهرددجا

 هدننابعش ۱۱6۹ یتصاخ ( اغا ییطصم ) ردنوفدم هوا بولوا توف هدنبحر

 - ( انا یفطصم یجاح ) یدایا لاصفنا هدنرفص ۱۱5۰ بولوا یشاب یجناتسپ
 توف هد ۱۱۵4 بولوا یسادنک ناطلس بوقبج ندنغلادخنک مرح اشا دجنا
 یمادضتک وق بلخ ( هداز یلح , اغایفطصم ) یدنلوا نفد هرادکسا هللا
 . بولوایشاب یجوقضفتلاب ( اغایفطصم ) ردشلباتافو هدنلاس ۱۱۵۹ تولوا

 Re یفطصم) ردشل وا توف هدعر تواوا یرظان یسهناحوراب كىنا هد

 ۸ لاح را هدنسلا نوا كنار ۱۱۹ تولوا یرادهسیک هد زح ) یدنفا

 ۰ یدلدنانفد هافو

aترادص هدنائاوا: ردنمودع كناا مهارب|یلکیروبد ان رتسا  

 ۱۱۴۹ یذلوا یشابشواچ ہی اار ۱۱۳۷ تواوا ناوک رابحوبق

 ۱۱۶۱ ردنشلردنوک هدادغب قرهلوا یسلاو یلوطاا هلئرازو هدنل والایّداج

 یضاق هلفمتیچ هخزرسربخ ندزنربت هد ۱۲۲ یدلوا یسلاو زیربت هدر
 ۱۱۳۲ یردلدنوک هلحمرب هلی عفریرازو هلفلاقداروا نیر ومامرت او هدا عایق

 ماش سلبارط هدعبو مورضرا هد ۱۱۸ یدلوا یسلاو نوزرط هلترازو هد
 ۱ چافرب ندنل وصو هدناضمز ۷ هاعل وا رومآم-هرکب اید تولوا یسلاو

 ۰ یدیا لکد یرا برعت هدهنیا یلهرادا ردشلوا توف هداروا هرکص نوک

 ٩ ۰۹۰ ندنلص ثاش دنفاهللاضف ديلا مالشالا جش (یدنفای طصم (

O BOT OO و 5 AS 
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Ra ASAEسا پی  

CET۱  

 1 3 31۱6 بولوا یسالثم هم کم کم هد ۲۱۲۳ ید وا سردم بودا د] و هد

 . . لزع هد ۱۱۵ یدلوا یاب لیامور بقعردو یدلوا یرکسعیضاقیلوطانا هد
 ۱ یوالاعسر ۱:۳ یدلاو هداروا فیس کش یترکی تولوا مازعا نوو

 یدلوا یرکسعضاف لیامور هدننوا كنرفص د ۱۵۵ بونلوا قالطا هدنرخاوا

 توف هدننفس ییرحم ۱۱۵۸ یدلوا مالسالاعش هدنسهغ یسهحایذف ۸

 2۳ 3 ۱ وار یتیم میخ لداع ۰ قته ؛ فيقع « یدلوا

 ِ ۳ یسا هدرادکسآ ردراو یربخ هدوناححارسو ینهکترب صوصخ « هرایدنمشقن :

 2 ۳۹ ) یدنفادج دنسلا ( س ردم ودع یدلدا نقد هدنناب یسهدلاو هدهنازیم

 3 . ینادضک ءدننفشم ردن وفدم دنس 4۹س ردم یدح- ید وا ثتوف هد ۱
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 یدنفا نیما یشادنرق هنر هللا لزع یثان ندهنمنم تلع هدنرب ییرکی كنس
 ۰ یدلدا نفد هوا هلا توف هد ۱۱۶۱ یدلدا بصن

 هد ۰ بولوا یسالنم هسورب ۰ سردم ( زق ۰ یدنفا یطصم )

 .(هدازیرکرک یدنفا یفطصم ) ردب وفدم هدیناروک النم ید وا توق ال هوم

 هد بولوا سردم ) هداز یاد ۰ یدنفا یفطصم) ردمودع كن دنفا دجا

 ؛سردم ) یدنفا یقطصم دیس ج اجلا ( ردراو یب را ثیدح یدلوا توف

 یدنلوانفد هتسهرد دجادبس هللا تافو هد ۱۱۵۵ یدلوایسالنم ماش < ربمزا

 هدب یسالنم كينالس هد ۱۱4۱ سردم ( یدنفا یفطصم جاما ظفاح )

 یفطصم ) یدلدا نفد دافو یدلیا تافو هد ۱۱۰۷ بولوا یسالنم هسورت

 تافو هد ۱۱6۷ بولوا ارقلا شو یماما كناشاب ميهاربا یحاشن ( یدنفا

 هطلع « س ردم ( یدنفا یفطصم شیو رد جاحلا ( ردن وفد مهد هدد نکسک یدلیا

 یقطصم ) یدلیا تافو هد ۱۱۸ یدار و یسهات هسورب هرکص یهالثم

 شلوا لوزعم بواوا سردمو یسقم راصحهرق ( هداز نشور یدنفا

 ردنوفدم هدناب رلهداز اژریم هدرادکسا ردشمتا تافو هد ۱۱۵۹ هدنداسردو "

 ۰ یدنا ندالضف

 ۱ هزح بولوا یردارب كناغا دمت دیس ردنلساویس ( یدنفا ینطصم )

 ندنلاس ۱:۳و شلاق بوکنم هدنلزع كنا هد ۱۱۳۰ قردلوا یسیح هبساحم

 هد۱۱۵۷ بولیدا دعاقتم هد ۱۵۰ شو هدراتمدخ یکویو ییافوقوم را

 یوطاا ( یدنفا یفطصم جاما) ردنوفدم هدوا ردشلبا تافو

 نفد هنسوف هد ردا هلا تافو هد بولوأ هفیلخ رس هدنس هبساح ۱

 3 یدلدا

 ردیمودخم كندنفا ىلع یناحزرا ( هداز ىلع ۰ یدنفا یفطصم )

 هدنشب نوا كنلوالامسر ۱۱۶۳ بولوا یسالنمناده هلیسهلا سدق * سردم

 ۱۱۰ یسالنم ماش هد ۱:۸ یدیشتا اغا یترافس ۂفیظو بواوب نیعت های
 ۰. یرلوآ توف هرکص.هبس چاقر یدلوا یسداب هکم هدنحم رات

 یدلدما لع ًابوضنم هد ۱۱۵۱ بولوا یشاب باصق . ( اغا نطصم )

 ةرص هرکصو یسادک یغاجوا راول ( انانطص» ) ردشلوا توف هدعب
 (اغا نطصم ) یدادانفد هدرادکسایدلواتوف هد ۱۱۵۶ بولوا ینیما نوناه
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 ِ تا Sor و یسیجهچیاتزور یساغا لوماتسا ) یدنفا یفطصم

 رم هد ۰ ردنوفدم هد رادکسا یدلیا

  یدیفح كنبدنفا نهد هجاوخ (  هدازردارب ۰ هدفا یفطصم )
  یربش هلفلوا یسداز ردارب كنیدنفا دیعسوبا ردیمودخم كندنفا دوعسلاویا
 3 هدنسهدعلایذ ۱۱۳ بولوا یمالنم هکم . رصم ۰ سردم یدلوا هلو

 ` هدنرخالا یذاج ۱8۰ یدنلوا لزع هد ۱۳۰ قرملوا یسیضاق لوبناتسا
 3 نفس دام ۱٤١ یدلوا لوزعم هد ۱۶۱ تولوا یرکسعضاق یوطاا

 . يحم ردشلوا توف هد ۱5۸ و شلسا لزع هنس یستربا بولوا لیا مور
  یقطصم ) سردم یمودخع یدبا نونفو مولع كرتشم ردنوفدم هدنهاکرد هداز
 2 یرکید یدلدا نفد 4تن راح یدادحا ردشلوا توف هد ۰ ( یدنفا

 ۰ رد ( یدنفا بوقم ( ندرودص

 رادکساو سردم ںولوا یصیشت ( هداز نیدلاردص ءیدنفا یتطصم )
 . هدرلننکسم هدرادکسا یدلیا تافو هدنردق "هللل ۱۱2۸ یدلوا یمالنم هبلفو

 ۰ ردنوفدم
 ` یدامادو یمادعک كناشاب نسح یوا ( ءرق ۰ اشا یفطصم (

 ۰ یدلدا لزع هد ۱۲۶ بولوا یسیلاو هرصب هد ۱۱۲۱ ندبیسوب بولوا

  بولوا یسلاو رکب راید هدنرخالا یذاج ۱۲۷ یدلوا یظفام زوم عا هدمب
 . نوزیرطلزعلادعب هد ۱۳۰ بولوا یسیلاوهنسو هد ۱۲۹ هللا لزع هد ۱۲۸

 قرفلوایرومأم یدودح عیطقت نارباوییلاو هنطا هد ۱۳۱ یدلوا یسیلاو

 ` رهش هدنرخالا یذاج ۱۳و نوزیرط هلرازو هدنلاوش ۱۳۵و صراق هدعب

 عمر ۱۳۸ یسلاو روز رهش "ةوالع هدنلاوشو ناده هدنبحر ۱۳۷و روز

 هد ۱4۲ و یظفاحم قازاو یسلاو یزوا «دناضعرو نوزرط هدنلوالا

 . هد ٤۷ بولوا یبلاو رکبراید هد عدو لیا ما هد ۱4هو یسیلاو رکیراید

  یدلوا توفو لع هد ۱۱۶۹ بولوا یسلاو رکیراید هش هد 4۸ و لع

 ۱ . رد(كىناغع)ى ودخع

 ۰ .یذاج ۱۱۳۹ و سردم ( هداز یناح ۰ یدنفا یضیف یقطصم )
 . هدعب یدلوا یمالنم رهشیکی هد ۱:۰ بولوا یهاشدا بیطرس ءدنلوالا

 .  .مدعقلایذ ۱5۸ یدلا یتیرلهناب ییوطاا هد ۱و لوینتسا ۰ هکم هللا قرت
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  ۲۰ ۰ ۱لزرع هدندمزا نولوا یاده ترادنس

 توف هداروا تواوا فرصتم هن رهش ريق هلقلناریم راف هد ۰ ٤٥ یدلدا :

 ۰ ید تمدخ لها ردشلوا

 هلغلوا ی-.دنفاو یسحاب روح تعاج یعتلا - ( ىلا « اغا نطصم )"

 هدنلاوش ۱۱۶۰ نکیالوزعم یدلوا یساغا هنردا ضفتلاب هدعب یدلا یاونعو

 ینطصم)یمودخردشلوا توفهدنبیدادنالزعهدنیحر ۱2۷ بولوایساغا ی رک

 بولوا یسادنک قاحوا( اعایفطص» )یدهاندرلروشطسو ندارهش(كیمار

 قرلوا حورخهدش رح رهدنهرم ۱۱۸ یدلوایئاب یبهبح هدنبخر ۳

 ندنعاح و یحاتسب ( هداز سی ر» اغایفطصم )رد وفدمهدناطبهر ردشلیا تافو

 هدعبیدلوایشاب یحاتسب هدنسنعحا یذوکصاخهدنرخالایذاج ۱:۷ بوش
 هدنرخالایذاج ۱:۷ بولوا یابیصاخ (معز ۰ اغا یفطصم یجاح)ردشملوا توف

 هلران و بول وا یشابح ارج( اغا یفطصم یجاح) ردنوف دمهداشاب ردح یل واتوف

 یدیشلوا یشابیجناتسب ضفتلابو کصاخ ردیلدو ( اغا یفطصم ) ردرصاعم

 ییوق دم یدادبا لزع هلا یسریدجم ییرباچ هاخ دعا هد ا
 یدلوا توف هدرلهنسو یدلوا یسبشاب یجناتسب هنردا هد ۱2٩ بولوا یشاب
 توف هد ۱۱۵۰ تولوا یراب ریش "یصیشت ( اغا یفطصم ) رد اعالع یودحم

 توف ءدنرلح راب ۱۱۹۰ بود ) اغا دج! ہداز یم ) هنمودغ یدلوا

 ۰ اردن وفدم هدرا اا

 جم یدلوا ندناکحاوخ ضفتاب ندلق ( یدنفا یفطصم جالا ) 1
 دنعماح هدازهش ردشلوا توف هد ۱۱6۷ بولوا یجهبساغ شاب هدعبو یتیما

 یودیدلواتوف هد۱۱۵۰بولوایناک راشواچ( یدنفا یفطصم )یدلدا نفد
 هدنس هدعقلایذ ۱۱۸۷ ردشلوایتاک راشواچ یخد ( یدنفا یریخد جاحا )

 هدمودڅ ر بواوا ( یدقانبسح قوش ) ندلاوم یودخم رکید یار توف
 داف هحاح یسهعرک ردشلوا ثوف هد ۰ هکرد ( یدنفا نجرلادیع )

 هدرادکسا هللرد یداواتوف هدننابعش ۲۰۰ ( یدفا تنعدم ) هداز مناخ
 یناک راشواچ یرد كندنفا عیفر دع هداز باک ندرودص راردوفدم

 هددسیا شلروک ینیدلوا شتا تافو هد ۱۱۲۵ فواوا « یدنف یفطصم»

 دباغ یراوس ( یدنفا ییوکس یفطنصم ) رذلومأم اهد یلوا تاذو

 و اا ا کا ر ا ا کک ف ی و ا ا

 ردشلدانفد هداشاب دار كردا تافو هد ۱۱۵۰ بولوا یراد هسک یسح 1
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 ۶ او —
 8 9 a یسالاو هہ وقى رەلاق هدنارنا هد ۱4۱ بولوا یظفاع لمدراو

 3 207 هقاتم هلرظن فرص ًانامز ننه رو نکیا ررقم ىلج دنرادص هدنلوالامسر

 ٤ E یودحع ی رادتقا ید « ردم« روع « لقاع ردشلیا حود م است هطاور "

 ۳ .u رو (یدنفا هللادبء) ۱

 هنیرژوا تب یا باد ىيا لا تيب ٠ ( یلد ۰ اغا یفطصم ]
 نوک قوا شب 9 پولوا یسادنمک لوق هدنلوالاعسر ۱۱۳ یدلوا ندنا رمتعم

 : ور ۰ یدیا قداص دعقدلوا ید وا دیهش

 هد ۳ ر لاج لها شش بود ) هددزدلب ۰ هدد یفطضم (

  هدنسهق زا كنماجزدلب توسنم هتمانن الا هدنسویقهجعاب ردندهنظم یدلیا تافو

 دیکت ( یدنفایفطصم ) ندنسافلخ یلع جش یییدنتسوک یتساروب ردنوفدم

 هد ۱۹۰ یدلوا مش ( یدنفادج دیس ) بودا لاسح را هد ۱۱۹ ردشعای

 ۰ یدلیا رع یانفا هدتسووا :دوب بولوا میش ( یدننارع )

 زدندلاوم ردمودح یدنفانیسح یر دار هداز هما ) یدنفا یفطصم ( د

 یدلوا یسالن ۰ هسیفوص ۰ ه رتصق ( هداز رفظم . یدتفا یفطصم )

  ظفاح ) یدلوا یسالنم هرصق * سردم ( یذلاوه ۰ یدئفا یفطصم )
 یدنفایفطصم ) یذلوا یسالنم كمالس هد ۱۱4۱ سردم ( یدنفایفطصم

 یراصعفا ( هدازعش ۰ یدنفا یفطصم ) یدلوا النم سردم ( ءداز شیوا

 سردمو ماعسرد ) یدنفا یفطصم ) یدلوا یالنم بوبا ۰ سردم تولوا

 ۰ ردرلشلیا لاحشرا هدلوا ناخ دوج ناطلس لئاوا یدلوا یسالنم هطلغو

  ضفللاب ردنمودخ  فناشان نسخ یلد ( یرانص ۰ اشا یفطصم )
 شاو هلترازو هدنزوقطنوا كنلوالا عید ۱۱۳۸ بولوا یسادخک رابجوبق
 هد۱ ۲4۶ یدلوا یجوز كناطلس هلاص هدنلاوش ۱6۰ تولوا یسلاو ناورو

 كکب اد هداز ناطلا مناخ همطاف ( مناخ هصدخ ) یسهعرک ر دشا تافو
 بودالاحرا هد ۱۱66 غانا یلکبناح ةقرفتم یسادخک ردشاوا یسهحوز
 (ك وترب) بولوا یرلد,فح ندناطلس هلاص و ردشلدا نفد هاشاپ ردح
 ۰ ردشلبا تافو لوا هنس چاقرب نکیا ندنرارومأم فارفلت یبیرب هدنمان

 یشاب هقرفتم « ردسودخم كناشا , مهارا یشابشواچ (  اشا یفطصم )
 ۱۱٤۳ لوا روخاربم هد ۸۰ لکو لوا روحاربم هی ۱۱۳۸



aT 
  9ا وا كىدنفادج ماما مالالا جش یا

 ۱۱۶۲ رددنلاحر هد رداق اشم ( یدنفا یفطصم )ردیدنفانیما ی ودع ردشلبا

 ۰ ردشفلوا نفد هنتسهمشج قلپرا بود لاح را هد

 ردیمودخ كنیدنفا ىلع لیداوارب ( ءایس مشج ۰ یدنفا ینطصم )
 یحر ۱۱6۲ ردشلوا یسالنم هنرداهدعبو یسالنم ماش «هرونهدنیدم «سردم

 ۰ یدبا لاصو داع یدلوا توف هدنسءغ
 یسالنم هبلف  سردم ردیلهردا ( هداز داماد ۰ یدنفا ینطصم )

 ۱ ۰ یدلیا تافو هدنناسش ۱۱۵۲ بولوا

 ردیمودحم كناشاب مهارا یینیحو ندارزو ( قایق ۰ اشایفطصم ) ۱
 - میر ۹ یشاب یجوقو یدلیا ادب تیرهص هناشاب مهاربا داماد ندبیسو

 . یذاج۱۳۰ و یسادک راحوبق هدنحر كنهنسواو ینا روخاربم هدنلوالا

 هدنلوالامیر ۱۳۳ و یاقمماق لوبناتساو ییقوت ترازو بتراب هدنرخالا

 یوفزم ید یدلدا هناما هدشاوالامسر ۱۱۶۳ یدلوا ایرد نداونق

 اس ییدج »م یسهجعاب ییهلق ردنوفدم هدنناتسرق یسهسردم كناشا یقطصم

 هد ۱۱۷ ( ك.یحم ) ود یدا لاح مهو رکف مه هل رد ناق یدلیا

 ( كب یفطصم ) هدازکب دعسا ردشلوا توف هد ۱۸۹ كب دعسا دم یرکیدو

 كناشاب مهاربانب < كرد » یسیع ندبالاحترا هد ۱۱۰۱ هدرادکسا هللاتافو

 (هدازكنسح)یشاب یجوبق ینیاق كناشاپیفطصمو ردشلدبا نفد هنرفییق
 ۰ ردشلسانفد هارو بوداتافو هد ۱۲۱۹ ید

 یدلوا یلوق قاہشابو یشاب یجوبق ضیفتاب _ (یلکب ۰ اهابیفطصم) ۰
 هدنلاس ۱۲۷ و یشاب یجهبح هدنلاس ۱۲۲ و یساغا رادهامس هدنلاوش ۱۱۲

 بوق هلا قلناریمریم هدنرفص ۱۲۸ یدادیا لزع هدعب بولوا لوا روخایم
 هلقلغا هلباج هنب هد ۱۲۹ ردشلوا ظفاحم هنمرپ ندنعالق هروم هلیکلیلاو

 ۱۳۸ و یلغفاح یزوا هد والا یذاج 3 و یظفاح نیدو هدنرخالا 39

 یسلاوناو هد ۱۰ یدلدنا رومآم هنارباو یدلوا یسلاو نوز,رط هدنناضمر ِ ۱

 ۱ لاحم را هدنمرخ ۲ تولوا یسیضاق هکم تیاهنو یسالنم هسورب « سردم

a Eek ak Ah 

 هد ۱3۹ كن لعایسا ندنرامودم یدنلوا نفد هنناپ بودسا تافو هد ۰٢۰

 . یذاج بولوا ییاقمناق لومناتسا هلنرازو هدنمرحم ۱۳۰ یبداوایثاب یجهبح

 نت یا و اس ی سس ها ی کد تم بیت یا سر سی یاس قم یا
1 ۱ ۳ 2 ۱ 
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  NLیو ۱

 . ناوبد ر نابطلاد ضفتلاپ ندتلود مالقا ) یدنقا یقطصم {

 وا عرق هدعب یداوا یتاک یرجکی هدننامز اشا ىلع لیلروح بولوا یتاک
 2 ۱۳۰ و یسح هلاقم هداسس هد ۱۱۲۷ و یناک یک رارکت و یسادنتک و

 ي یسهعلق قازا «دنجر ۱۳۶ و یتاک یرهکی هنن هدعب و لکو رادرتفد

 یرادرتفد زربتو یناح ناربا هدنلاوش ۱۳۸ و یجهمانزور ءاوس هد ۱۳۷ و
  یدلواتوف هدندردنوا كنسهرخالایذاج ۱۱۳۹ یدلوا یتما هناح رض هدعب

 . هلدنفاتح# یرالغوا یدا لولعس ایک | بولوا یعاس هریخو یار هقوقح
 0 ۱ رداشاب مهارتا مراص

 ِ ل زاد و یمادعک رلیحوبق ضفتاب ردەزاب ( هج وق ۰ اشاب نطصم )
 3 هدهروم هلقلثاریمریم هدعب یدلوا اد دناشاب فسوت ۳ ۰ یغاطاباب

 ٩۱۲۷ ردشلوا یظفاحم ردنب هلیغاحس هرصق خو بول وا یغوبش ابرک اسع
 ۱۲۹ ردشلوا رومأم هنوباه یودرا هدهنس یستربا بولوا یسلاو باح هد

 دن هد ۱۳۵ و یدلاو نوزیرط هد ۱۳۱ و یظفاح لیتوخ هلرازو هدنلاس "

 ۱۱۶۰ یدلدنا جوز ناطلس هشئاع كوب هد ۱۱۳۷ یداوا یظفاحم نیئوح

 ۰ یدامقتسم « انشا هتلود روما یدایا لاح را هد رات

 كنبدنفا نيسح یسهفلخ یراوس "هلاقم ( یدنفا نطصم جالا )

 | اشكو ی وتکءددب رادهسیک هدنفل را درتفدكناشاب دمج دامادضیفتلایردمم ودع

 هدنسهحایذ ۲۳۲۲ بولوا یسحوتکم ترادص هدننامز اشاب ىلع دیشو یتاک

 ۱۳٩ بولیدامانعا هنسهماق زونناو لزع هدنلاوش ۱۲۸ یدلوا باتکلاسیر

 بلوا لواقش رادرتفد هد ۰ یدلدا بلح هودرا هلغل رادرتفد ندو هد

 ۲ سدق هدنرخالایذاج ۱۳۳ ینیمارتفد هد ۱۳۲ هللالزع هدنرخالایذاج ۱

 3 ار ٩۱:۱ یتنلوا یا رقد رارکت هد ۱۳۵ یزومام رص فضیرش
 . هدهظفاحم قلود سوما رد_لدا نفد هاشاب یسصش یدلوا توف هدنسیتلا

 .  .یدیایهعشج ددتم هدیلوطاناو عماجرپ هدلوپهنا بولوا رهام بناک ۰ رویغ
 . رایجوبقهجرلهنس ضیفتلاب ندمالقا . ( یناکر ایجوق ۰ یدنفا نطصم )

 ۰ شلوا یدیجهبساحم یلوطانا بولوا ندناکحاوخ ءرکص یدلاقبقل هلفلوا یناک
 7 تافو هدنرخا هنسوا قرهلوا ثلا قش رادرتفد هدنناضمر ۱۱۶۱ تیاهنو

EL اش PE 

 ۰ ردشلدا نفد هدنلو هماعص بودا



 ۱ لر

 ثكنمرم ۱۱۳۹ بولواسردم ردمودم كعرکلادبع نب دمت (یدنفا یتفع

 یالنم ماش « بلح . سردم بودا دلو هد ۲۳ ( ءداز یروصنم

 رد یاش “ملا هدنفره یدلوا توف هدنسکیا نوا كدلاوش ۱۰۳۹ یدلوا
 هدروک د مهام بولوا سردم رد داماد ) هداز یجهقوح « یدنفا یفطصم )

 بولوا سردم ردیلهنردا ( هداز بطخ یدنفا یفطصم ) ردشلبا لاحرا

 كنلاوش ۱۱۶۰ ( یدنفا یفطصم ) یساویس سردمو هدنرخالامسر ۱۱۰

 ۰ رلیدل وا توف هدندرد نوا

 یسادخت یدنفا دماج, ندرودص ( هداز اریعک . یدنفا یفطصم )

 نالبدبا دع ندهسخ دالب هرکص یمالنم جرم سردم ردیمودم كناغا دج
 یدلوا توف هد سهدعقلایذ ۱۱۳۸ هدسیسم نکردک یدلوا یسالنم ماش

 باح ۰ سردم (یدنفا دعسا ) ردرلیدنفا دعساو ربنم دعسدخ یرامودخم 3

 توف هداناخیفطصمناطلسرود لئاوا بولوا ینا هکم یسالنم هسورو "
 هدنحواكنلاوش ۱۱۱۳ بولوا سردمیدنفا ( نایلس ) هدمودعر ردشلوا 3

 سرذم ( یدنفا قداص یفطصم ) ندندالوا ردشلسا نفد هاش ردح هلتوف "

 هلفلوا لیلع یسهددد بولوا یسهناب هکم هرکصو یسالنم همب رادالب هد ۵ 3

 (النملیعاممادیس)ینکی هدنناب یدلدنا نفد هیاشاب ردح یدلیاتافو هد ۱۱۹۷
 :رد(یدنفادمس) ندرودصهدر ندندالوا ردنوفدم

  . ۲ا و ۰

  UOT NAT CE IETSاف ۱۳

 هردنبهبا یکاکب لیدنتسوک هد ۱۱۲۱ ردشلوا یشابشواچو یشاب یجوبق هرکص "
 هدعا یزوا ةرازولاعم هد ۱۱۲۳ ئدل وا لقب کت هرصب هدعب ی دلار هام 3

 هد ۱۲۸ ردشلوا یظفاح راوشط هلا کلیلاو رکبراید هرکصو زوببغا

 یدلیااتنا ینیفن هلبعفر كنسهبنرو لزع یتجر بویمهدنا هظفاحم یراوشمط "
 و هبناوق هد ۱۳۲ هدسبو ادي هنب هد ۱۳۱ و هنطا بقعردو ادص هد ۱۳۰ ۰
 ءدنناضمر ۱۳۷ و یتیلاو مورضرا هد۱۳۹بولوا یبیلاو ساویس هد ۱۳۳ ۲

 رسدنو رادتفایذ ردشلوا توف هداروا هد ۱۳۹ یدلوا یرکتعرس ناور ۱

 لکد یدآ ےاق ج هددسا 7

 Diaby e tis heuer 2 .بولوا ی هحاوخ هدناتسد ردیلوپقموق . (هرق ۰ اشا نطضم جالا )



f 
۲ 

 کنن رخالا یذاج ۱۲۷ یدل وامالسالا جش هدنستلایمرکی كنسهحایذ ۱۳۹

 ro یدلدیا الحا هنوز رط هدنحر هنسوا بول وا لزع هدنحوآ رج

 «رتضم «هبقف« لضاف یدلبا لاحت را نکیا هدنشاب شب ناسقط هدنجوا كنرقص

 .  هکرتویاقیلتوهیشاح هبتکض مبو هنیسح هاشو هنماصع أبن روس یدیا دهاز
 ۰ رد یدنفااس) ندرودص یودح ردراو یسهجرت تعاس طارشا

 لزع هدننبتا كنلوالایذاج ۱۲۹ یدلوا یسیطاق لوتناتسا هدنزکس كنلاوش

 ۴ ۰ ارد هنسوا یداوا یرکسعنضق لوطاا ترق ۱۳۵ توتلوا

 یدعس نیما دم ) یودخ یدا فقاو هلونف رکا یدلوا توف هدنزکس

 ۶ سام اوا توف دش ینرکی كنناضهر ۱۱۳۷ بولوا سرده (یدنتا
 ۰ ردعاش ناوید

 ف قا ینطصم قبس ( یسجاوخ یارس  یدنفا یفطصم )
 ۱۱۳ یدلوا یسیضاق هرونم هندم « النم «سردم ردلکحهعلق ردداماد

 یدلدانفد هنن یرد ناق هدویشوط ردشلوا توف هدنزکس یرکی كننابعش

 هدنلوالاعسر ۱۱۳۰ بولوا سردم ردیلهنردا ( یدنفا یفطضم جاحلا )

 ۰ ردردار كن ( یدنفا یماک ) اش ردشلوا توق

 ۱۱۳۰ بولوا ند هرم یاما ( هداز لورام ۰ اشام یفطصم )

 یردارب ردشلوا توف هدعب یدلوا رومأم هنربصت یسهعلق قازا هدنجر

 - رد (اشاب ىلع)

ST E E 

 S4 رد مودع كندنفا دجا ( هداز یک اوک .یدنفایفطصم )

 ۱۱۱۶ یدلوآ یسالنم همرکمذکم هرکص یسالنم هنردا « سردم یدلیا دلوت

 . هنسهطا شوق هدنل والا عبر ۱۳۵ بولوا ىس با لوہاتسا هدنس هد-2لایذ

 9 هدنسل نوا كنلوالایذاج ه:سوا تونل وا قالطا هدد رفص ۱۳۳ بولیردنوآ

 ۰ یدبا روقو ؛اص یدلواتوف

 . بولوا یسالنم بوبا  سردم ردیراصعفا ( یدنفا یفطصم )

 . . یدنفا یفطصم ) ید علح یدلوا توف هدنسیتلا_كنسهدعقلایذد ۷

 3۱۳۹ وو جاهم ریش« سد ردسوغرب ( یسجاوخ هداز نخ



 تین 9 و تو و و

 یظفاع راوشط هدلاوشو ردن هلغاجنس های هد ۱۲۰ و تم هنا هدر
 شاب ًاناث هدنزکس كنلوالا یذاج ۱۲۵ یدلوا یسکپ رلکپ یبا مور هدمبو

 مورهن هدنسیکیا نوا كنءرح ۱۲5 ردشفلواناسحا ترازو بولوا رادرتفد ۱

 یسلاو دارغلب هدنس هدعقلایذ ۱۲۸ و هتسوب هد ۱۲۷و هسوق هتسوا وآ ییا

 خص هدنوالایذاج ۱۳۰ یدنلوا لاسرا دءزورب هللا لزع هد ۱۲۹ بولوا

 هنناددكنهر ام هکنوح یدلوا رومأم همالسالا م هرزوا قفلوب هدننارک ادم

 هد ۱۳۱ بولوا ععروماف دودح طق هدنناضمر ۱۳۰ یدشلوا هاو

 5 ر ¥ 4 ۹ 13

 ایت ها را رخ ی ندا e + r ۹ ۶: , 5 2 هه دن ۳

 و
 ۱ رد (شالع)

 یدلوا یمالنم سلبارط ۰ سردم ( هداز یشواق ۰ یدنفا ینطصم )

 رک دت یدنوفزرم ( یدتفا یفطصم ) یدلوا ترف هلا ۱ 8
 هدنرفص۱۱۳: ید وا یسالنم هکم « سردم بواوا یودخم كندنفا نیسح 3

 كنسهدشایذ ۱۱۳بول واسردم ردمورضرا (یدنفاینطصم)یدلواتوگ |

 توفیخد ( یدنفا یفطصم ) یثاب مجم هدروک دم مو یداوا توف هدنزوقط

 . ردشلوا ( یدنفا کذ یفطص» ) هتیرپ بولوا
 .ردندیلاوءو هداز اشاب نیسح یکرک ( كب یطصم) ۰

 رادناکر هلیسهرم- بولوا ضشم ندنوباع نوردنا ( اغا ییصم)
 هناطاس هشئاع هدمب بونلوا جارخا هلکنلع ربم هد ۱۱۲۰ یدلوا یرایرهش "
 . ردنوفدم هدنسوقهنردا یدلیا تافو هد ۱۱۳۵ ردشلوا اد |

 ردیمودخم كندنفا فژرلادبع یلموطاب ( ازریم ۰ یدنفا یفطصم)
 لوبناتسا هدنرخالاممر ۱۰۹۹ بولوا الن.*«سردم یدلک هلوبناتسا هد ۹ 3
 ھی هدملاوش ۱ یدلدنا لزع هدنرخالا عسر ۱۱۰۰ یدلوا یسیضاق 3

 بولوا وفع رهظم هد ۱۰۳ یدلدا مازعا هسبربق هدننابمش ۱۰۲ یدنلوا مازعا

 ییا مور ردص هدئابعش ۱۰5 یدلوا یسهاب یلوطاا هدنرخالاعسر ۱۰۰

 یدلوا لیا مور ردص بنا  هدننابعش ۱۰٩ یدلدا لزع هد ۱۰۷ یدلوا

 یدنلوا قالطا هد ۱۱۵ یدلدبا یفن دونیس هلا لزع هدنسهدعلا ید ۰

 یدلدا لزع هدنمرخ ۲ و لیا مور ردص لات و ۳

 , تدم زا یدلوا یسلاو ءرصب هدشلوالا عمید ۱:۲ و یسلاو مورضرآ

 ) یودح ردر زو ر یشناد یلشیر ولا هشيإ رهو لقاع ردشملوا توف هدنفرظ

2 NA aA ی 



 دو
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 . ید لس وام یرعش شب ناوید ردسشنم «شعاش < ا یدلبا تافو

 - یدلوا توف هدنستلا كنلوالایذاج ۱۱۳۱ بواوا سردم ( هدازبناک"

 . میر ۱۱۵ پولوا ندرایجه طلا لفز ( ىج وق ۰ اشا قطصم )

 یثاب یجوف بولیدنا لزع هدنلوالایذاج ۹ یدلوا ینا روخاربم هدنوالا

 هسور هد ۰ یدلوا یسکب رلکب لصوم ناریمرم ةتراپ دعب ردشلوا

 ۰ یدلیاتافو هد ۱۱۳۰ یدلوا یسلاو لصوم هن هددج | یذ هدعب یسهرقو

 يما هرا هد ۰ ۰۷ ضفتاب ندلق ( تیما هرا ۰ ۰ یدنفا نطصم ) :

 باستک |یمانوا بولوایتیماه را هلتاعفد هدعب یدلوا یتاک یرهکی هد ۱۱۰۸ و

 ۰ یدلدا نفد هنحراخ روس ردشلبا تافو هد ۱۱۳۰ یدتا

 هد ۱۱۱۵ ضفتلاب ردیشادنرق كناشا دجخ مع <E) اشاب ینطصم )

 هدنلوالایذاج ۱۲۷ و یفرصتم هسورب هرکص هنس جاقرب یدلوا یسااب ربازح

 توف هداروا بولوا یسیلاو هدج هد ۱۲۹ و راکدنوادخ هن هرکصو هینوق

 ۰ یدا راذکشیا یدلوا

 لوق هد ۱۱۳۱ ضیفلاب ندنغاجوا ,یرهکی . ( اغا ینطصم جا )
 -(افایفطصم ) یدلدالزع هدنجما هنسوا یداوایساغا یرچکیآقاعتمو یسادختک

 هدعل یدلوا یثاب ناکس هد ا ۸۰ 4 یسادخک لوق قدتلاب هدو رد دووان رآ

 ۰ ردراغابا تافو بقاعتم ییررب ردشلدا لع

 .یدیشلوا یثابشواچو یشاب یجوبق ضفتلاب ( رودو اشا یتطصما)
 ةرازولاعم هد ۱۱۷ یدلوا یسلاو شعر هد ۵ یساشاب هبساما هد 6

 ۱۱۲۳ وشلدابصن رارکت هدهسیدنلوا لع قلارارب بولوا یسلاو یزوا

 سوب هدیعلوط لزعلاب هللا لیم هلظ قحنا ردشلاق هداروا ردق هسنخرات

 راوشمط هللا وقع هنسوا هلبسح یفلرا رب هرحو یناراذکشیا هدهسیدلوا

 توف هدارواو شنوا یسیلاو كئالس هد ۱۱۳۱ و یلظفاغ زقاس هدعبو

 1 ۰ ردشلوا

 هدلاح ینیدلوا ندناکحاوخ بوش ندلق ( یراص ۰ اشاب قطصم )

 هد ۱۱۲ یدلوا رادرتفد شاب ه نم هد ۰ ا یرابرهش فرصم

 2 9 3 لیا 2 ههلعل و ماش نسلبا رطییاریمریم هم راپ هد ۱۱ بولیدا لزع

 . .ۍذاج ۱۲۰ و یدلاو سدق هلاكلع ړیما هد ۱۱۵و دج هد ۱۱۷و هنطا



 ی

 اد :رفص ۱۱۳۹ ردشلوا سردم بواوا یزالم هداز یسدق هبا ا

 + ردشلوا توف هدندرد یرکی 3

 دد ها یو ۱۸ ضنا ردن رکی ( هحوق «هرق ۰ اغا ىفطصم) -

 هدننام* ۱۲۲ یدلوا یساغا ی رکیهدنر خالا عسر ۱۹ پ ولوایمادخک لوق
 یدلوا یساغا یرپکب ات هدنلاوش ۱۲۵ یدادا لاسرا دل وییکو لزع

 ۱۲۷ یدنلوا اخاه هکېب هدمبو هرقلس هلبالزع هدنزکس كنیرخالامیید ۱۲۵ 3
 ۱ . یدلوا توف هداروا هد

 دممزا هلقلناریمریم ضیقتاب یشاب یحوبق ردنلدمزا . (اشایفطصم ۱ ۰
 یقدلربو قله را یغایغس یکیروبد هد ۱۱۰۹ یدنلوب هدیرح بواوا یفرصتم ۱

 یومطسقءد ۱۰۹ یدلردنوکه ن رلفرط راوشمط هاینلظفاحم هونابهدنرفص ۱۱۰۷

 هرکصو یسیلاو هبنوق هلترازو هد ۱۱۱ یدلوا یفرصتم هدکیل هدنبجر ۱۱۰ و
 هسور هد ۱۱۲۰ تیاهن یدلوا یظفام صراق هد ۱۱۱6 و قرش راصح هرق
 . یدنا برام لدتعم " مقتسم ردشلیا لاح را هد ۱۱۲۹ بول وا یظفاع

 ۱۱۵ یدلوا نرو دان ییز یوریدنقا هد ۲ یدنلوا لع هلذمالشاب

 ۱۳۳۸ یدلاف هداروا هربفو ننس تولوا ییما ان ىسەعلق قازا هدنلاوش

 هدنرخالایذاج ۱۱۲۹ بولوا یصاخ ردیللوطانا (نوزوا. ۰ اغانطصم )

 ۰ رایدلوا توف هدعب ردشلسا لع هد ۱۱۲۹ بولوا یشاب یا

 لزعلادعب یدلوا ینیما كرك هحرلهنس ( زوش رط : اغا نطصم میاد جا ار

e 9یدلوا یساغا رايها رس هدنرخالایذاجو یماغا رادس هدنلوالایذاج  

 هراتکسم هدرادکسا ردشلبالاح را هنسواو یدادا لزع هدن والاممر ۹ 3

 یداماد روند ( هداز 2 هک رد ( اغاللخ ) ییودخم یدلدا نفد ۱

 ۰ ندشمل وانفد هاب توللیا تافو هد ۱ ( اغا قطصم ( اال یجوپق 3

 نسح سردم رده ردا ( هداز یکرو < یدنفا یناف يطصم (

 هدنل والا یذاج 1 ۱۳۹ یدلوا هد رداضیقتلاب بولوا یودح ثنیدنفا تی

۱ 0 ۳۷ 

3 

 4 ضشفتلاب ندنشغاحوا یحناتسب ردبارادکسا ( اغا زطصم ) ا 3
 . هل یدادیا رومأم دیلوطانا هغد اقشا قلارارب یداوا یئاب یا

 . یدلبا لزع هدشلوالامسر ۱۱۳۲۹ بولوا یساغا رادس هدنرخالایذاچ و



A Eتا  

 و e هدهسورب ردن كن همدم ) همشاح قآ ٠ ی دنفا یقطصم (

 ( ۰ یدلوا توغ

 ۱۱۲۵ ردشعای دهسرب هدرادکسا (  هدازهرضوق ۰ یدنفایفطصم )
 ۱ ۰ یدلیاربجت یماج هد ۱۱۰۱۷ یدضح یدلوا توف هد

 . .بولواسردم ردسودخ كنیدنفادم ( هدازیضاق ۰ یدافایفطصم )

 . نیسح هدازجم ( یدنفا یفطصم ) ردشلوا توف هدنزوقط كنبحر ۳

 ۶ ۲۲۷ یدلوا یسالنم ماشو سردم یدل وا بقلم هیوا بولوا ییامآ كندنفا

 . مو ربخرا ؛ سردم ( هداز راطع ۰ یدنفایفطصم ) یدلیا لاح را هدنرفص

 3 یدلوا توف هددحوا یعرکب كنرخ الاعسر ۱۳۹ بولوا یسالنم هبفوص

 . . ردشلوا توفانومطم هدنبجر ۱۲۹ بولوا سردم ( یدنفالیعایسا )یردارب

 . هرالک ما ندنوباه نورد ردینوقروم . ( كنرف «اشاب یفطصم )
 . دناسرت هدمب ردشمل ربو قلیشاب یجورق هد ۱۱۰۵ و شاوا لعریم هلبا لابقتا
 . هد۱۱۲۵ یدلوا نواه هنادونق هد ۱۱۱۰ و هنورطاب بولوا ندنسساما

 9 -رد (اشاب رداقلادبع) یمودخ یدلواتوف نومطع

 هد ,۱۱۲۵ یدلوا یاب جو نکیا نداعز ( معز ۰ اعایفطصم )

 . شواچهد ۱۲۵ ضیفللاب هدو ردلعرق ( ۱غایفطصم ) ردشلوا لوق قابشاب

 یثاب یجوبق بوشش ندنتهدخ ارزو ( رادرهم ۰ اغایفطصم ) یدلوا یشاب

 قیررب رانو یدلوا لوا روخاربم هدنلاس ۱۰۳۲۵ تولوا یساغا رلیهاپسو

 5 يمادفکر الک ضیقتاب هدنوباه نوردنا ( اغایفطصم ) رایدلیالاحترا بقاعتم

 , ۰ ردنوفدم هدنسهعثج قلیرآ یدتالاحرا هد ۱۱۲۷ یدلوا

 مورضرا + سردم ردلاسنعم (  تیوبد شوک ۰ یدنفا یفطصم )

 «دنچوا یرکی كنلاوش ۱۱۲۰ یدنوب هدنرظتولوم ناو ؛ نوژبرط
 ۱ ( یدنفا یفطصم ) ر کید ردلراصح هرق ( یدنفا یفطصم ) یدلوا توف

  :یفطصم) رلیدلیاتافو هدنرفص ۱۱۲۷ بولوا سردم یسکیاره ردیلعاط زا

 "نوا ثالوالامسر ۱۱۲۷ بولوا یظعاو لس ناطلس ردیلدنسوب ( یدننا

 .ردیللو ( یدنفایفطصم ) ردربپرب رسفم غلب لضاف ردشطا لاحم را مدنشب

 (یدنفایفطصم) یدلواتوفهدنمرم ۱۱۲ ۸ردشلواداماد هب یسع مو سردم



OS 
 یودح ردنوفد-ه هدازوا یدلیا ان یتسهاوژ نفر و یدلیا تو

 ) هدي یدلوا توف هد ۱۱۳۷ بواوا یش رایزوت چوا ( یدنفا یدبع
 هداروا یدلوا توف هد ۱۱۹۱ ) یدفتفا وغ ( یمهفیلخ كوب ردنوفدم

  ۱هد ۱۱۷۵ یدنفاد هداز یدنفا زن نع له سور نالوا نش هنر راقم

 (یدنفا یفطص» ( ردرلهلیالاحم را هد ۱۱۸۲ بولوا یدنفا مساق هیر كناو

 ردنوفدم هدناطاسریما یداوا توف هد ۰ ردس وک ص ریبک عهاح هددسورب

 ۰ یدا قیحا یتمارکو فش

 یی یر هدنلأاس ۵ و یقرصتم ماش یلیارط

 ۰ یدلوا توف دعربو لع

 شلوا ندناکحاوخ ضوفلاب ندا باب ( یدنفا یفطصم جالا 1 3

 هد ۹ لوا رک هد ۷ بودااشا یلاکو باتکلایسر اواو

 یش رادرتفد هد ۰ هلا بصانم رود یداوا با ا هدول ینیمارتفد

 ۰ یدشلبا داماد هدنناح هلکمرو یعاخ مولک ما یسهعرک بولوا

 تافو هد ۲ نده-ابعش میاشم رابک ) یدنفا یفطصم ( 0

 ) یهامس ۰ یفطصم ) یدلیا داش ی 7 هبنابعش هدهقحام ردشلبا

 e E یدتا صاح ندسسو دواش یسهدل 51

Îو هد ۳ ۰ روا وه سا راق ۰  

 ق ود هد ۱۰۷۸ ردبلع وا ل ده نا ر را ( یا قلاب

 هللا لزع هدعب بولوا جش هنسکت یاده ندارو یدلوا یش یسواژ
 ۱۱۱۷ یدلوا و شاک اشا دج هدهخردق هد ٤ یدک هناحز 3

 ‹ قمیدلوا توف هدنسهدعقلایذ ۱۱۲۳ یدل واش هنس واز ییاده را رکت
 ردشلر و دد یدنف ه|ادچ فورعم هد (یلح هدد) یر ید ریپ رب فراخ

 هلقلئاریمریم بول وا نوازما رد هل هنس و ) نادوف ٠ ڈا یفطصم )

 هددلاخ ردنلق ردشللا لاحت را هدعا و ن ملدا لع ەدە لق تدم بولوا لوا 1

 ندلاجر یغد ( یدنفا لیعاسا ) یسهلوک یدادبا نفد هاروا بواب بتکمرب



 a كننامه ۱ ۱۱۱۷ یدل وایت وا صاخ دس و یا کک یا رس

 ۲ ود ) 8 ییطصم جالا ) ردشلوا توف هداروا بولیدنوک هسودر هدوب

 بن ا یهبح هد 111۰ ۱ یداوا شواح تبوشت ندنغاجوا ی:هبجس ردلکی

 - .داروا یدل وا صحم سیربق ءد۱۱ ۱۹ هلمصامرود هدعب یبهُمالع هد۱۱۱یدلوا

 .  بولوا یبجاب روح یحوط ( لقوا برع ۰ اغا نطصم ) ردشلوا توف -
 ( اغایطصم ) یدلدا لزع هدندمز زا یدلوا یاب یجتوط هدنلوالا میر ۱۱۱۵

 ۱۱۲۰ قردلوا هنسرب ییجندردو یدلوا یاب یج وط هعقد ترد ردلهر

 ۰ ۱1۱5 بولوایشاب ینوط هدوب ( یرک |یتیوب « اغآ يطصم ) یدلدنالزعمد

 تولوا یاب ی وط هد FE قرق ۰ اعا قطصم ) ردشلدیا لزع هد

  هدوالا عبر ۱۱۲۱ یداوا یشاب یحموط هد ۱۱۲۰ یدلدا دعاقت هدندمزآ

 ۰ رلیدلوا توف هدرلهتسوب رانو ردشلدا لزع و

 ناک ریو ردلعوا ضوع یجاح ( یکایرت .۰ اغاقطصم ) 2
 ` لزع هادف هتسخ هدنسهدعقلایذ هنسوا یدلوا یشا یجموط هد ۱۱۲۰ بولوا

 5 ۰ ردشلوا توف ًاقاعتم هلا

 ا ا11 نا رك دن بوش ندلام با - (ىدقا رطصم)
  هتسوا تولیدا رومأم هنلاصیا هش رش مح یییهاشداب یاد ۱۱۱۷ یدلوا لوا

 نیداق هاد هللاةمکح ردشالا تافو بولوا قرغ یک ییدنم هدنسهدعقلایذ

 تینعاوا ضالخ
 . ۱۰۵۳ ردمودخ كيهاربا خش لدشتنم (  نيسي ۰ یدنفا قطصم)

 هد ۱۱۰۳ یداوا داماد هیدنفالع یربسا هدکد لک هتداعسرد یدانا دلوت هد

 ۰3۱۱۳ و ینهنحاوخ راجا هرکص یدلوا یش یسکت ىلج مکح

 . ردنوئدم هدوبشوط یدلیاتافو هدنلوالایذاج ۱۱۲۰ یدلوا یظعاو هفوصایا

 ۱ فقو ی ارتفیرش سی هدنععاح هیفوصایا یدا رسقم ۰ ثدحم ۰ یدنیشقت

 ۱۲ فا دا شا

VSان ته  
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 1 )نام ولادع ) ءداز ز نیسی مالسالامش یدفحو یدننا ناّع یودخ ردشعا

 ۱ ۱ ۰ رددنفا

 ۰ توف .د ۱۱۱۹ بولوا یضش یسهواز یدنفایاب (  یدنفا نطصم )

 7 E . یدلوا

 1 EY ردروهشم مش ردیلدسورب ( یوسورب ۰ یدنفا نطصم جام (



oردا لاحم را هد ۱۱۵ هددم هرکی 1 یدنفادجا نیا )ام  

 یدلدا نف هد ه ورق شر بودا تافو هد ۱۱۷4 ( ( كرد )یودشم كنم 1

i)هلا نعت بک ردندن دافحا كن ناخزوط هداز ناخروط( كب یفطصم <  

AMY 1ردشلدا نفد هدن رق یس هس ردم اش اپنانس هدنلاح را  : 

 نادر یاد دېل دد: تیپ نه
o 4 

 . یدلوا توف هد ۱۱۱۵ بولوا

 اغا دج اع ا هرق ( یدنفا یوئعم یفطضم )+ 3

iهاشدا هلداوا لنس رد یتحصنو ظعوو یقرپشو تمص یداوایهش یسهیکت  

 نفد هنیشهکت یحوصن بودبا تافو هدنت سءرح الایذاج ۱۱ یداردنوک 3

 یدیا رعاش فتاو هبهیبرع میانصو ثدحم زوهشم هللاهیلع فراعم ردشلدیا 3

 ندنولیقارف یرهگب رد ( یضش یابه اوا . یدقایا یقطضم)
 ضیف هلا بنا هبیدنفا یعالس جش هدمب یدربک هنقبرط .یتولخ هرکص بواوا و

 بولوا ندهنظم ردشلا لاح را هدنلاس ۱۱۰۵ نکیا نداشم نیلک یدلا

 بولوا ندنرلدو.سم هناخاوتف ( یدنفا میهاربا ) ندندالوا ردراو یتایملا 3

 هدندرد یمرکی كنلاوش ۱۲۰۰. یدقعا لوبق هدک دلک یسهرص تیواوم

 2 ردشلوا توف بوشود هدتماچ همش وصايا كحوک هدنلاوش ۱۱ ۳ یدیا

 یقرصتم دیچ مد ۱۱۲۰۷ یدلوا محرمو یب هزع هد ۱۱۰۰ و یساشاب هفروا

 هلناوفع هد ۱۱۰ یدلوا سود هدنسهعلق شب هللا لزع هد ۱۱۰۹ یدلوا

 . یذایج ۱۱۳ و روز رهش هد ۱۱۴ بولوا ریزوود ۱۱۱ و یسیلاو ساویس
 بواواییلاو هیت اعم و شعل هد ۵ ولصوم هد ۱۱۱6 و هدنرخالا

 e ردشلیا تافو هد ۱۱۱۱ هداروا

 هد ۱۱۱ یدلوا لوزعم هد ۰ ۷ تولوا یساقا دالا یا ی

 هموح یدلیا ثافو هداروا یدلدنا یل هسودرو لزع هد ۱۷ هایصت ساق

ê a sha TNE LS ۳ 

a ما ته 

 تر ۱ :۳

 هلوماتسا نده ردا هد ۱۵ ردشل وا لئات هناقالم فرش كنراترضح

 7 ب

 س ردم ) یڪطس ۰ یدنفا یفطصم ( یدیا قم لماک « لضاف ردشلیا لاحرا ۱ 1

iف ۱۸ ۰6 یدیاییشاب ىجا نواه,یارس ( :ییحشا اشاب یفطصم )  

 ٩۸ E ضشللاب هدن واه یارس ( اغا یفطصم جاا )

 یک SS تا سا تو

 مد ۱۱6 بولوا ندرافآ قا هدوب رد یلندرام ( اغآینطصم ) یدا یلقاح



E e 2 ۹۰  
Eاپ ۹ ردیودخ هاش دچا ( هدازاشاب داهرف . اا  

 لما ) یرام ود یا توف ءدعب یدلوا ناریمربم و یظفاس هقولاس

 قرصتم ومس ر قاشا تولوانداعا ( ماما ۰ اشا ناعم ) زدرلاشا (دجع
 ید راشمامهروتک تقاط هنلظ یلاها یدلوا توف ادا هد ۲۱ یداوا 0

 0 هنفلاشام ۳ هد ۱۱۱۲ بولوا یشاب یش وق خرما ( اشا یطضم )
 ۲ بیس - ردشلنوا توف «داروا یدتیک

 ِ ا ید یشابناکس شفت ندنغاخوا یری (یلتسم )۳

 ۱ اوا هدو ( اغایطص» ) یدبا لدتم " نسم ردنا تافو هد
 : ا ردشملوا یتادطک لوق مدنس ها یذ ۱۱۲۱ و یشاب خغژ

 5 یدل وا و
3 

 نر یا رغ نیعرح رد لهسور . ( یلجخ تاک یدنفایطصم )
 حس ۰ ردرهام عاش یدلوا توف هد ۱۱۱۳ یدا.قتاک

 قشم هزق رد برق سیتپءدهرتسآ 7( نانیللاد اعا للم )۰
 . بولوایثاب یبویق هدنسهانیدل وا یسحمیخات بوش ندنمهرناد كاناشاب

 . زدشلدا لزع هد ۱۱۰۱ بولوا یشاب یجهبح هدعب یا روخآرتم هد ۷

 . هدشاوالا عسر ۱۱۰۳ بولوا یشاب یبهبج هش هیسهاب کب رلکب هد ۴
  هدنسهدمقلایذو یفرصتم دهرصقو هدکبن هدنناضمر هتسوا یناغا یزعلی

 ۱ یدنل و هدرابرح هنس چاقر یدلوا یظفاحم یغاطاباب ترازو بتراب

 ` یسیلاو دد ازد رخالامسرو هنطا ابقاعتم بولوا یتیلاو نلوطانا هدنمرحم

 . . هنسهفنلپ هردیرک | 4<لسا تیاکش ندنلظ «دنواهیودرا هددعخایذیدلوا

  یدلوا یسلاو هتسو هد ۱۱۰۵ هلفلوا رارهشيا هصرح هدهسیاشلسنا ی

 ادارو یدلوا یسیلاو دادنب هدنرخالا عسر ۱۱۱۱ هنردا _هدنبجر ۰

 هللا صف هدندورو هلبصن مظعا ردص هدنرخالامسر ۱۱۱۵ یدلروک قتادخ

 هنلع هدوبو یسلک ردق هنسوبق رداج هدلابقتسا فلنوا هلن ون مالسالا جش یدنفا

 ٠ شمروکتانسحهدنازعكناءهزکص بوایروک یضاونهطوایک ینعواقلا ؛ةیاقر . .
 یسلوا هکر لا عیرس رد شما هناما هدنناضمر ۱۱۱۵ هلا هلبلغواقحاو . 3

 یسیناستاطلع یدبا تمهیلاع «روقو عیش یدیشهازق یقاوب ندنسح . .
 ردشمزاپ هلاسر رب هد « هماسطااد تاحالطصا » اشا یار یفلح هدنقح

 ال
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 EN ED نا کی نی ی NOE و سا و عکس PINT نه
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 e بضع ىسلاق لطم ارا قردلوا n هراشود ودیص گر

 ادص هدعب بول وا ی هاشداب وفع رهظم هل.تعافش قاط یدتلزا تحوم ۱

 ساما هدنمرخ ۹ نوت را یسلاو است هد ۸ ردشلوا یسلاو "

 زاعوب هدنیصت مظعا ردص بولوا ییاقم اق مظعا ردص اب 3 هدنتداهش اشاب

 ۱۱۱۰ یدلوا ماقمعاق الا هدنسهحم|یذ هنسوا یدلوا یظفاحم یراصح
 هدهد ردا ا لاح را یو قو وا بودا لاصما هدیدرد كشحر

 یودنم یدبا تیوط یناصءیفن كين ردنوفدم هدنمماج ولهفرش چوا

 بولوا یجشوق هدنواه نوردنا ردلل وللدم ( ریسا ۰ اشاب یفطصم )

 هد ۱ بولوا یننکب رلکب هرتسلس هد ۱۰۹۱ یدلوا یشاب یحاتسب دعب

 قرەنلوب هدرابرح هدعب یدلوا یما-ةمعاق مرک | رادرس هدنعاطاباب هلثرازو
 كہ شمت هد ۱۱۰۲ ند رح ٴیداغ ردشملوا رسا هش د هدنسه راخ نلدرکع 3

 یعاقمعاق لومانسا هد ۱۱۰۵ و یسلاو ماش هدهب و ناو هد ۶ یدلوا

 دعاقتم هلمعاخس دما هد ۱۱۰۷ بولوا یسلاو مورضرا هد ۱۱۰ یدل وا

 توف هداروا هدنناعش ۱۱۱۰ بولوا یسلاو سیرق هد ۱۱۰۹ یدلوا

 . توف هدنرلخشرات ۱۱۳۰ قردلوا یشاب یجوبق ( كب دجا ) ییودخم یدلوا

 ۰ ردشلوا . ۰
 ۹-۱۰ ردسودح كندفا فسو یوج ( یدنفا یفطصم )

 ضیف بسک هدنشرط یقاشع لیصحتلاب یدایا دلوت هدنشب نوا كنوالی
 یفرام دجا) یودخح یدا رپ رب رهاظ یتمارک یدلیا تافو هد ۱۱۰ یدسا 3

 ۱ ۰ رد ( یدنفا

 بواوایسالنم زقاس ۰ سردم ردلهن ردا . (قالوص ۰ یدنفایطصم )

 ردیلبل وطانا ( یربسایدنفا قطصم ) ۰ یدلوا توف هدنناضهر ۰

 یدلوا توف هدنلوالا یذاج ۱ یدلوا یمالنم هنسوب ةاعفدلاب سردم

 یسالنم هسورب ۰ سردم ردیمودخع كندنفا دم یلهیطلم ( یدنفایتطصم ) 3
 اسم یدلدا نفد زوروا یدلواتوف هدنشب نوا كنبحر ۱۱۱۲ یدلوا

 . ۰ ردرایدنفا هللادسعو دشار یرلمودح یدادقتعم



 . ردشلوا توف هدنرفص ۱۱۰ n سردم ردلغوا ےک یچ اوان

 و ۹ بولوا سردم راز كندنفافسوب یامارق ( یدنفایفطصم )
 : ۱ ۰ ردتلوا توف هدننامش

 را زر قرنا هر هو ( قدنف - اعا قطصم)

 هد ۹ یدلوا یسیکپرلکب هنسون هد ۰ ٩5 ردشعازق ترهش هلا تعاعش

  یمژیتق هد ۰ ۱ یدلر و ترازو بولوا یظفاسحم هژینف هد ۰ ٩۷ و هغزوب

 هد ۱۱۰۳و یبیلاولو هدعب یدتاتیرومألیوح هغ ور هلکرت یرورض
 | ورا ىنا هرقنا هد ۰ "و هموقهد °11 .هو یظناحم راو

 ۰ ردمدقم " عيش ردشملوا توف هدعد یدلوا دعاهتم

 س یچوپق هدهاس وا ردیردار كىاشاب سالا ( اشاب ینطصم )

 7 ٥ هدراوشط هد ۱۱۰۷ و خاور هد ۱۱۰ یشابشواچ هد .

 بولوا رادځز هدرح د ۱۱۰۸ یدلرو ترازو هرزوا قفلوب هدهظفاحم
 ٤ هراوشمط ندنواه یودرا یشن یدلوا دهش هدنګا هنسوا هلکمتا جش هراب
 مدقمو ردم ردشفلوا نفد هنسهدرت اشا دجا یدبس هلا لقت

 یول یدا

 ردکب لعامسا

 a ۰۷ یدلوا یرب ادخنکو ماتت ردلیرولس رب

 ( اغا قطصم ) یدلوا یفوتم هدعبو لوزعم هنس یسترا بولوا یشاب یجناتسب

 نیست یشاب یبهبج هد ۱۱۰۸و یدلوا ادنک بوشیتب ندنغاجوا یجهبج

 ی ۳

E. 

 3 هلا اعانیسح ینادقک ربحهبح هدنسه رام هلتئس هدنم رع ۹ ردشلدا
1 

 رها هد ۷ ردندراولکدک ( اغا یفطصم جاجا ) رلیدلوا دیهش هدکلرب

 ۰ ردشل وا توف هما لع دم زا یدلوا یشابشواچ هد ۰ یساغا

 د۰ ۰۹۱ ضفتااب ندنویاه نوردنا ردیلقوازوب ( لقي ء اعام ینطصم )

 اقاعمیدنلواناسحا ترازو هدنسهدعةلایذ ۱۰۹۱ یدلوایراب رهش رادیلس

  ىركىع رق” وروىلغفاغەچناقەد| . ۰ ۹1 یدلدنالز >> ۰ 6٩بولواایرد نادوق

 ید ناطلس ناخگیب بولوا یسیلاو ماش هد ۱۱۰۰و یدلوا یسلاو یزواو
 ا یاقمعاقباکر 1۳ فا بولوا یسیلاو ماشسلبارط هد۱۱۰۲ یدلدا

 . كنبجر ۱۱۰۵ بولوا مظعاردص هدنسپدكنبحر ۱۱۰ یداوا یا ریزوو

 ۷ ردشملوا سيح ایقاعتم هد سیدلدنا لزع هاش الو ماش سابارط هدنستلانوا



 فوت و ی 2 RAS TULA OY OS EY EE یا ۳
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 یرحراا ضعب یخد هدرهشیکسا تول وا یدل ارادو یتکم هدنبرق الصم ۲

 ةهدندافحا لاس یلیخر بولوا هدنرق همشج قونص یسناخ ردراو

 رادرتفد بوشیتس ندهلام ) هداز یدنفا نایلس ۰ یدنفا نطصم (

 هد عل بوا وا لحاد هندا دع هرج یایا هد ۱۰۹۹ یدل وا ییجوتکم ٠

 4 یسا م هدعإ یدلردنوک هلقلراد رافد هسیر#ق هد ۰ ۰۵ تواوا

 ۰ رد وفدم هدوبا ردشلوا توف هد ۱۱۰5

 ۱۹۰ ۰۷ بولوا ندهقرفتم ولکدک ( ینکی یرارف ۰ .یدنا ینطصم)
 هدمب پولوا لزع هدنسهحجم|یذهنسوا یدازا يتاک یکی هدنرخالا ممد
 . یدلوا توف "
 رادمس هلسهوص ا هدن واه نوردنا ) E اشاب , ییطصم )2 3

 بواوا یلغفاحم صراق هد ۱۱۰5 یدلوا یماشا سنون لزعلاب هنسوا ها 3

 بول واک ندننارطاش اشا (رطاش ٠ اشا نطصم ) ردشلوا توف هدنلاس ۱۱۰۷ "
 هدو "ردهژابا (اشاه ینطصم) یدلوایدیماشاب سابا هد ۰ یدلواندارحا ٤

 .رایدلواتوف ءدنرابضنمبول وا یساشاب شبح ەدا ۰ نت 1

 یدلوایسالنمهیفوص ۰ سردم ردلهنمو ( لیوط یدتفا ینطصم) "
 یطصم) ىدا تیوط فاص یدلوا توف "نوک ییشکیا كن والایذاج ۱۱۰ ۷

 دلو نفت زاوا یودع كناغا دجا سس یا قاجوا ( یذنفا ۹

 هدر ا غر LT ا i :لوف هفدص وا نا :

 تم در هد ۸۰ یا رایوس ین ندنکف کک

 ساردم هدوب ردیلزقاس ( از رابلاس یدنا ست ی تا هدنس 3
 ندیلغوا كتیستفم اهر ( یدنفاقطصم ) یدلیا لاحرا هدروک دمام بوا وا
 (یدنفا نطصم ) یدایالاحرا هد ۱۱۰۸ یداوایسالتم رادکسابولوا سرده

 رسم ردنوفدم هدب ونا ردشلوا توف هد ۱۱۰ 1 نو u ا ی ِ

 ۱ یراورتفد لوماتساهدعب یلدا بضعولنع هد ۱ ردشلوالوا هما زور

 .رحاع هداششا بیدأت یدلوا یساغا یریهکب هدنمرخ ۹ ردتلوا یرایربش 3

 ما  Cai Nabê E TRنصف هل نا ۲

 ۱ تن



 3 - هکلدیا لج هنساشترا یار وا یحاصلام قوح كم هلا اطیا
 ۰ یدلوا توف هد ۰ مالا

i: : زلدنس 

 ۱ 0 : اطا ردي هسا تا4 یدو ) هداژ یاح ۰ یدنفا یی ینفطصم

 هدنسهتس ۱۰۹6 ردشلوا یناطاس یاظاشتیر هدنلان ۱۰۸۰ هلفلوا ندهصاخ :

 ندم ۱۱۰۳ یداوا ىس لوطاا هد ۰ یدلرب و یسهاب لوماتسا

 زدشمزاب هلاسر حب وا هار یادوس یدلیا لاحمرا هدلاس رخا هّلا لزع

 . ۍرافودخ كلوب یدلوا توف هد ۱۱۰۵ ( یدنفا دجا ) ندنیسردم یودخم
 . دد ( رایدنفا نیما دج ) و( یضیف یفطصم)

 لو اعم هرلهداز ناخمهاربا ردیلب ونيس ٤ یدنفا یلص یفطصم )

 لاتا هدنلوالایذاج ۲۱۰۳و یسالنم هنردا .سردم یدلوا روه شه

 .یالع یدلوا توف هدنرفص ۱۱۰6 یدلدا لزع هدلاوش یدلوا یشیضاق |

 قن
 رادیلش ضفتلاب ندنواه نوردنا ( یهابس كحوک ۰ اشا یفطصم)

 . هد ۱۰۹۲ یدلوا ایرد نادوق هلا ترازو هدنائاوا ۱۰۹۱ یدلوا یرایرهش

 لاح را هد ۱۱۰۰ یدلوا ییاقمعاق لومناتسا هد ۱۱۰۳ یدقح هحالو هللزع

 ۱ ۰ یدبا مقتسم < انشآ هتلود روما ردشلیا

 دازغلب هلیتسهدا سدق* سردم ( كاکح ,قدنف ۰ یدنفا نطصم )

  لئاشردنوفدم هدسناروک النیدلوا توف هد ۱۱۰6 لزملادعب یدلوا یسالنم

 (هدازنیدلاسمش ۰ یدنفا ینطصم ) یدلبا فیلأت ییاواتفلارون ردرهام هدعرف |
 رد ی ودع كندنفا دم |

 ۳۰۱ یداقا یبما هنا رض ضیا . ( یلج ٠ اش قطصم
 ۱ ۰ ردشلوا توف هد ۱۱۰5 بولوا یسیکبراکب رتازح

 دتا كم هدقدق ضیفلاب هدنوباه نیبام . (دعوق ۰ یدنفا قطصم)
 هد۱۰۷۳ تولوا ندناکحاوخهدعب ردشلوا اد تدم هنس نوا هدنسهرت| داشاب

 هرکصیدلوا لیکو سیر هد ۱۰۷۷ یدلوا تاتکلاششو هد ۱۰۷ یسارتفد

 ردشنلوب هدنشف هالو شلوا رقتسمتدم هنس ىلا بولوا باتکلا سیر اما

 ۱۰۹۸ ویحافوقوم هد ۱۰۹۷ نرالا هد ۱۰۹۵و یتاک یرهکی هد ۱۰۸۸
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 هدنرخالا یذاج ۱۰۹۱ ردا لضفو لع لیصحت یدلیا دوت ج۱۷
 هدعب یسلاو هرتسلس هلیفاظفام ردن هد ۱۰۹8 یداوا نیشنهیق هلا و و

 هنغلظفاع یعاط اباب هدعب بولوا دعاأ_َےم هدننحر ۰ ۹ یدلوا كلا ريزو

 هد ۰ ۹3 یدلدبا عفر یرازو هحود هل وعد هد هن ردا ةو یداردنوک

 .دناوالا سرو یظفاحم ژقاس هدنم رګ ¥4 یدل وایظفا زاعوب هلمرازو یاقنا

  Uىلع ردص ماقمعاق هدنسهجمایذ ۱۰۹۸ بولوا یظفاع زاغوب اولدی  .

 هنسوا و هباح ندارواو ردشلوا یطظفاح زاعوب هنن هدنرخالا عر ۱۹۹ :

 تكنبرغ ۱۱۰۱ یدلوا نفاع :رقا انا هدنرفس و
 Ce و ,e 11۰۲ E هک ۱ ۰

 ا کر ردخمر > تا لير دق اا
 ك یابلادیعندندافحاردرلاشاب نج رلادبعو دجا یدفح ردرلاشاب دعسا

 ۱۱۷۹ كب دمج قداص نددالواو : رد كب دحاولا دیعو اشا دجا یجاح نب

 راع)وهنس هب رتاشاب نیسح ه«دهاخجار-دلوف هد ۱۱۹۷ ( ك.نافع )و هد رفص

 هدنرفص ۱۱۷۷ ( كدضایع)و هدنراهنس ۱۱۰۲ ( كب هتلادبع)و ۱۱۷۲ ( كى

 ۳ نفد هاب یرادح یه هد ۰ لس ۱

 ا هد ۱۱۰۳ ردشغا افتخا ا

 هدنلوالامسر ۱۰۹۸ بولوا ندنسامدق نوباهیارس ( اغا یفطصم ) ۱

 هرصم هلف وح نداشاب یفطصمتقو ردص هد ۱۱۰۱ ردشلوا یساعا هداعسلاراد

 لاحرا هداروا بولوا هینس ةدعاسم رهظمو شلا افعتسا دردبا زابن یک
 ۰ ردشعا ®.

 ۱۰۰ بولوایثاپ زولوطرام هدیوکسا . ( اپروز - اشا یفطصم)
 ۱۱ ۲ بولوا یسکیرلکب لیامور هد ۱۱۰۱ یدلوا کب رازا کیو بوکسا
 ( دوز+اشابیفطصم ) یدلیا لاحرا هدندمزا هداروا یدلوا یظفام شی هد
 اشا یفطصم ) یدا رثک ی لغ یدلدل دناما هد ۱۱۰6 پولوا فرصت لو

 ناربمریمو یظفاع زفاس هد ۲۷ بودا ضيف ندنواه نوردنا ( یعقراص

 ..یدلیا لاحترا دھو لاصفتا هد ۱۱۰6 یدلوا |

as:نا ی  



 E ووا ll (یدنفایلئا هلادبع) ی یودن یا حرش یببللآیقم

ردشلوا خم اک را نوا كنسەرخالایذاج
 FE فا لبر ( رد عاش مع 

 9 دم ) رداضاف ۰ ا یدلوا توف o3 ۷ بواوا سرم ردفاشع

 3 دعا تافو هدنلاوش ۱۰۱ ردسردم رب لهسورت (هداز ۶ ی 3 یدنفا

 فو ى ا كص ینا ردیلوللدم (اشابینطتصم )
 تلفات د وللدم هلا لزع هدنرخاوا ۱۰۹۸ بونلو هدتمدخوب هحرلهتسا

 . ۰ یدلوا توف هد ۱۱۰۰ یدلوا نارضربمو یلیفام والده هدعب

 5 ا ۰۹۹ بولوا یدک كناشاب نا اع نکی ) هرق ۰ اشا , یفطصم )

 e ناعقحا یدلدنا سبح نکر دیک هنبصتم ندیداعسرد یدلوا a کی هسوق ۱

 . اطعا یلبلاو هرتساس اف دقاعتمو یغاعس رفقا کوب هوا وفع یرح ككناشاب

 ۰ ىدا رب رش ءم اظ یدلدا دام هد ۰ ۱ یدللوا

 یرادهننزخ كناغا شاتکب ردیلغاط روفکت ی اشاب ینطصم )

 ۸5 و یسادنک لوق وق هلسهرص یدشلوا یسحایروح یرهکی .بولوا

 هد ۱۰۹۲ یدلوا یساغا یریعکی هدناوالا یذاج ۱۰۹۰ یدلوا یثاب ناکس

 یدلوا یرکسعرس هروم هلکللاو باح هدنمرخ ۵ یداربو ترازو

 یماغایریتکی ابا هد ۰ ۰۹۸ یدلوا یظفاحم هعزوب ا هژینق هد ۰ ۷

 4 . ثانسهرخالایذاج ۱۹ یدلوا یلتفاحم زاعوب هدنسءدع) | ى ذ هئسوا تولوا

 یدلدالزع هدنسدتلایمرکی كنمرع ۱۱۰۱ یدلوا مظعاردص هدنزوقط یرکی

 + ردتقم ردن وقدم هدار وا ردشملوا توف واف هدء رقلعم هدنل والا میز هنسوا

 2 ورو بودنالاح را هد ۱۱۳۷۲ (۱عنایلسیجاح) یرادهننزخ یدنا عیش

 ۰ یدلدنا نفد

 e تولوا یمادخک لوق رد رهکی ( یجنوموص ۰ شاپ یفطصم )

 توف هد ۱۱۰۳۲ ردشلوا یسکپ راکب نوزرط هدعبو هسینوق هللا لزع هد

 E ۰ یدلوا

 هد ۰ تولوا یبیالا لوق لوص رددووا را (اشاب یفطصم )

 3 ۱۱۰ بولوا یسکب رلکب لیامور هد ۱ یدلوا قرصم راصح هحالا

 ۰ یدا قتنم * نیدتم یدلوا دېش قرهلروا هللوشروق هدنرح هد

OY NE ز ۷ | و 
99 YK ۱ a 
  EE BESا 0 2

 ياع یک  ` کک

 . ودیسیامودخ كناشاب دج یلیریوک ( هدازلیریوک ۰ اش یفطصم )



 یدلوا ت توف هد ۱۰۹۸ بولوآ نال ا ۰ نر دام ا

 ردیلهجمزوا ( یدنفایزار یتطصم ) یدبا ملسوملح «وکمرات ؛یشنمورعاش
 قاود ردیعاش " e) یدلوا توف هد ۱۱۹۸ هدلوبناتسا بولوا ندناضق

 .٠ ۰ ردیمودخحم كندنفا دوادولتا ( یدنفایطصم ) ردراو یسهمان ازغو

 رددرک اش ثكندنفالع شپورد ( هدازیع ووص ۰ یدنفاینطصم )

 یدنفا ینطصم ) ردروهشم طاطخ ردنوفدم هدوا یدلوا توف هد ۸

 ۱۹۹:یداوایمالنم زاذکنا !شردم ردلغوا كدچ یعاح ل ( قدتق

 سردم ردنلل وطانا ( یراص .یدنفاطصم ) یدلوا توف هدنشب كنناضمر

 2 ۰ یدلوا توف هدنسهحایذ ۱۰۹۹ بولوا

 e ۹4 بولوا یاب یجنوصماص ردیریکب ( اشا نطصم ) -
 ۰ . یدلوا توف ء یر هر  یدلوا یساشاب

 بولواالنم ۰ سردم ردردارب كندنفادج یربسا ( یدنفا نطصم ( ِ

 لزع هدوالایذاج ۱۰۸: یدلوا یسیضاف لوبناتسا هدنسدقلایذ ۱۰۸۳ ۰
 لزع هدنل واللیذابج ۱۰۸۷ تولوا یلوطاا ردص هدنبحر ۱۰۸۰ یدنلوا ۱

 .یدا نیکئز ۰ لاع ردشمتا تافو هدنسهجسایذ ۱۰۹۸ یدلیا لاصفنا

 NE ود ۹۹ تولوا :ىڭاگ زا :

 زدشاواتوفندنناخ هننوا بو او یار رخ وبتهدنمرحت۱۰۹۹(اناینطصم)
 یوا « نديیسود ردەودع كن وا نسحیطاف ( يدنفا یزورس ینطصم ( 1

 ب وا یداماد یدنفا ینطصم یسیلک ( يدنفا یظفح ینطصم ) یدلوا توف
 ؛ ید وا یسالنمماش ءرکص «س نام هی یدلدنا هسرت هدنواه نوردنا "

 ۰یدلوا توف هدنمر

 یودع یدنفا نسح یاح ردلهنک اطنا ) یدنفا یصر یفطصم ) ۹

 یشیضاق لوبناتسا هدنناضهر۱۰۹۸ یدلوا یسضاق هکم ءالنم «سردم بولوا "

 مازعا هسیربق هدنمرع ۱۱۰۰ یدلدا لزع هدنرخالایذاج ۱۰۹۹ بولوا : ۱

 رد عاش یدل وا توف هدنزوقط نوا كنس | یذ هتسوا هداروا بوالوا

 . هدنلوالایذاج ۱ ۹ یدلوا لیا مور ردص هدنلوالامسر 1۰44 یدلدا ۳

la mz ی و HS ê a ی 



 ۰ ردشماشج یب یدو وقت 2 بولوا لا وک 9 تو ردشلربو

 یک ریو 00 ین ( ءدازنسح هرق ۰ اشاب نطصم )

 ۱ ی 2 Ae. یدلوا ینا ناکتن ۱ یدادنتک نوت صضشقتلاب

 ت ءدعب یدلدیا لزع هدنل والایذاج ۱۰۸۸ یدلوا یساغا یرچنک: ینوک ی جندرد
 هدهبقصیراترضح هاشداب ودقدنلأس ۱۰۹۵ یدقیک هدهسیدلوا یسیلا و مورضرا

 ۱ ی دنراصح نسکز زاغوب راتو راک ر فک هدر ولس هدنرلقدنل وب

 ٠ هد ۱۰۹۵ هدنلاحترا اهاب ینطصم م رقیممخ یدا رولیربدتا تماقا هدتسیلا
 29 یعتحد] وا لوصوم هنماتمن لوتقع ج » یدلوا یاقمعاق لوماتسا هلرازو

 - العوطعف قلاراو ردشعد « مدیازمتچ ردق هتقوو بونابق مدهرافمرب مهسلس

 . هناهاشتیرشت هلوماتسا هد ۱۰۹۷ ردشمربدنک ییارقف هللاریدت نسح هلغلوا
 ۱ و و نماید ۹۷-۱ ییفوآ ییلاو ورتو دن قو
 دن اقط ییس یدابرشم ی ایر :لئاف هقح ؛بظاوم دن ولصوموص . رادشد

 دب چکنا هدنامز یدلاق یتاهطوا شمت یشا ندنسهماوهش وق یدابیرق

 یسهجوز اشاب دم يلج ( ماخ همطاف ) یسعرک یدلک داتک هد یجنالیو
 ردشعای ناورداشرب هدناغاس تولوا

 eT CMI | ىدنفا نطصم ۱

 هدنل والا عبر ۰ ۸۹ بولوا یسضاق لوساتسا هدنرفص ۰ ۸۸ بول وا النم

 ۱۰۹۶ یدلوا یرکسعضاق یلوطانا هدنرخالایذاج د ۲ یدادا لزع

 یلوا توف ینوک هفرع تن _-هجایذ ۱۰۹۷ یدلدما لزع هدناوالایر
 گی ص سردم ) یدنفادجا ( یودغ یدا لضاف ردنوقدم هدجاشن سا

 تا نجرلادبع) )یرکید یدلیاتافو هدنمرخ ۱۰۲۰ یدلوا دعانقتم

 یجهمانزور هارهشت ندهیلام بولوا ندتاداس (  ریما -اشا ,ییطصم)

 هد ۹ یدبشلر رک" دانا کت هنسهظفاحم اح هلقلاشاب هدعب یدلوا

 . رادرتفد شاپ هد ۱۰۹۸ بولوا یظفاح زوبغا هنسواو هديت هلترازو
 3 هددسیدلیا تدوع ندنویاع یودرا هلبااشاب ناملس تفوردص هیس وا ا

 ۰ ردشلدا نفد هنسوف نخ ولوم ردنا ناتو هد ۱3۹:

 تماس مش کا ) یظفاح هدازک ریس ۰ یدنفقا ینطصم (



NK E ESی و و  
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 دو ی اشم باتکلا سر رمدت رزم كاش ی ا ۳1 23

 ۳ ۱ را اف هشت ءدهنردا هد ( فلو .

 ثندنفایح هداز یراق رد رک ( داماد ۰ .یدناتاریفطصم 1

 یسضاق لوماتسا. .هدنرخالاعسر ۱۰۸۱ یدلوا النم « سردم را 1

 لیامور هللالزع هدنمرم ۱۰۸۳ یدلوا یرکسعضاق یلوطانا هدبجر بول 4 3
 یدیا مساح اح“ « لحاف یداوا توف هدنرخالاعسر ۱۰۹۵ یدلرو یساب 3

 هدازداماد رد(یدنفادجا ریطنا وبا) ییودنعردراویسهسردف هدنراوحیسهز

 . ردیدلاو كرل

 ندنصوصخ كلتفحرب اشابمهاراهرق یداوالوزعم هد ۱۰۹۰ یدلرب و ترازو
 فن راکشا یسهرادا نسح ید لااا ر هنسوا بولوا رغم

 : ۰ یدیا رادمأت

 یادهو یوا ثكنیدنفا دی ( هداز دو 3 ۰ یدنفایفطصم )

 . ۶۹۰ یدلوایمالنمهندمو ماشو سردم ردسهدازهع رک كن (یدنفادوج)

 یدنفا یفطصم ( یدیا فورء هللاح نسح ردشلوا توف هدنر خالاعسر

 ۱ هدنسهدمقلا یذ ۱۰۹۷ یدلوایمالنم ادینفمو سردم ردملهرقنا ( هدازاباب یخا

 یدنفاد ) هداز لیعا ۵۳| ۰ یدنفا یفطصم ( یدیا فضع ردشملوا توف

 . ردندیلاوم ردود
 ردیمودخكناغا ناملسعاشلغوا لوق (یعقراص .بحاصم ۰ اشا یفطصم)

 ی ی رجراتسدرس ذو ۱۰۷ ع:یساخا هطوا ضاخ ها ی

 ا ابرد ناهز هلا وفع ا دن و ردشل

 ¥1۰4 ۴ ی هنسواو e هو هدنمر

 ۳ زواه یس ا ذو واوا شا هد قیسوعو ۳ نیم ی

 هی اطلس یسهحوز یسلاپ بوثلا هد وردنا ( كيد ) یعوا هوس کت

 18 > یرایربش ادب ضیقتلاب ندنوباه نوردنا  (اشایفطص ظفاح)
 ٠ ,بولاق هداروا هحراهئس ردشلوا یظفاع صراق هللاشاب هد ۱۰۸۳ یدلوآ

9۳۵ ۱۲ TE 



 . 4 3 Eو س ۱

 کس بولوا ی 1 3 7 ) یدننا,یحدم یفطصم ) ا

 و رد عاشر یوخ و «یذمانهش ردشلوا توف هد۱۰۹۱ یدلوام حادمهلکرت ۱

 کیا یو یاس ردیلغوا داد خش نب رع یرادکسا ( یدف یفطسم ) جا

 ۰ ردشمزاي تاقیلعت هد یاحالنم « حرش قلم .یادلیا لاحت را هد ۶

 رصع .سردم ردلعوا ثنیدتفا دجا ردلشی رک ) یدنفا یفطصم ]

 .. ٌةعوسمحت بولوا هبقف « ماع یدلوا ِ هد ۱۰۹۳ هدندوع بولوا یسالنم 8
 e كسدنفا هتلادبع یداماد ناهدک 6 ۰ یدنفا یثطضع ) ردراو ق ۱

 . یدلوا توف هدنلاوش ۷۱۰ ۶ تزاوآ یمالتف كالس سردم ردمودع

Jهدفا ید ۱۰۹: یدلو" یسالنم هد رص ق 5 سردم ) یدنفا یفطصم یجاخ  

 بولوا اما اغا  مهاربا هر ) ید: ءا یفطصم ظیفاح ( یدلوا توف هدنس ۱ 1

a:۰ یدا دععم یدلیا تافو هدنناعش 1۰4٤ یدلوا شوم ۱  

 وبق كناشاب دمج لیرپوک ردیلوشژم ) هرق ۰ اشاب یفطصم )

 رادیلس هسیرتلاب هدنسهراد كهبلاراثم ردیمودخم كناغا نسح ندنراشادلو

 هدعم رخ °17۷ تولوا روحاربم ہدنس ها یذ 1۰A یدلوا یسحص.خلت و

 هدنبجر ۷۲و یسلاو رکیراید هدنناضمر هنسواو یتسلاو هرتسلس هلقرازو

 هدناضمر Vo تواوا ییاقمع اق باکر هدنناضمر ۷۳ یدلوا ارد نادومق

 كحوک هد ۱۰۸۰ یداوا باکر ماقمعاق ناتو یدلدبا لزع ند قلنادوپق

 ۱۰۹۰ یدلوا مظعا ردص هد اعش ۱۰۸۷ یدلو آ د رمان دناطاس

 . .. هناما هد دارغلپ و قیقفوم مدع هریوخ و مش ی هاو هدنمرع

 بول وا رهام هلن روما برج ردنوفدم هدییاحرب هددآ رغلب ردشلدا

 : :بوحا خب ردق هنسوق هاو دک هلا برحو ا یرادص مایا

 عیب ردشقارب زسهجتن یثیا یدادما ولهسنارفو ولهل هدهرص کج هداف
 ردشلتا انب ینیراد-م راباصق « رادطوا یدبا روقو ۰ ردم ۰ نیطف « لقاع
  یداماد روند هدازلوتقه ه« اغا لع» یودح ردراویمهسردم هدراحفدص

 ۱۱۵۳ (كیدجا) ندندافحا رد(اشاب یفطصم قایق) یدیفح نداشاب هاربا
 " هد ۹ ( كبدعع دعس ) یففو یلوتو هد ۱ ( كب یفطصم ) و هد

 ۰ ردراشل دیان هد هتسهسردم بودیا ۳
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 3 ردیدنفا يلع ندرودص یردارب ردیتلا ن 1

 ردندلاوم ردسودخح كن دنفا يلع ( هداز ی دا ۰ یدنفا ینطصم) ی

 e و تب حج ست

 مانعا ےل یم هلا چ هدي ال١ ۱۰ 4 9 وام السا م

 هدرصم هدیدوع تودک هشرش 2 ندارو یدل ردا ی

 هدنرحالایذاج ۱۰۸۹ یدلیا تعا هلشاه را هزبحو یداوا روبات هتماقا

اد یسهبشاح هد هیسیسأت لعشاو یرشزنک یدالضاف یداواتوف دارو
 اور

۳ 

 ید وایسضاق سدقوسردم ردیلاشاب مساق ) هدا:شواح ۰ یدنفا قلصم)

  توف هد ۱۰۸۶ ردیلاتسنم تب توف هدنلاوش ۰ ۸۹

 Cs : ۰ ںد ساشا یدلوا م

 نالوا کببرغ سلبارط هنرب كکب نام یلزقاس ( نادویق نطصم )
 هدو اان یر هدنما شواجیداب هجملوا توف 8 وقم نفت نامع

 بونلوا لزع نوک یمنوا هدوا بواوا ( ناولې ینطصم ) هد ۳ هل ٩
 ( ميهارب:یلءهدوم ) نک هنبرب كنا بولوا ییاد اشاب هاربا یلغوا یلرصم ,

 یسلاو برع سلپارط هجرت بحاص هد ۰ ۰۸۷ هوا لزع هدنوک وا 3

OEیدلوا توف هد  . CR 

 1 یدلوا توف س شف ۳ جم ادیب ۳۰ یماللنم تن و

 3 هللادبع یُدّیفحو ) یدنفا دج هداز یاب ) ود رذراو یرعش ناوبد

 ۱ ۰ ردیدنفا

 یدلیا دلو هدنبحر ۱۰۱۱ ردیلژوریس ( یدننا یخ یفطصم)
 ۷۱ یدلوا یبضاف لوباتسا هدنبس هدعقلایذ ۱۰۷۰ بولوا التم « سردم

 هنسوآبولوا یسیطاق لوبناتسا ًابنا هدنجر ۷۹ یدلدا لزع هدنرخالامیو
 ۱۰۹۰ یدلدبا لزع ءدنبحر ۸۱ یدلوا یرکسعضاق یبا مود هدنسهخم | یذ

 ۰ لضاف ۰ مع. ظفاح ردنوفدم هدیناروک النم یدلوا توف ءدنس ها یذ

 یتسءوطخ هدعییشتو لابقتسا بودیا تیاعر تیافب هقرط مسر یدا قوطن

 ۰ هاب وا بولیس یی راهم زح ىزا هدنساحم العو ارزو یدا راثآ هلا طارق 3

 ۰ یدیآ رروطوا

۳۹ 



 کس 2۰ چ ا

 با و ىلوطانا هدندمزاو شعم: هنس یستراو للوطانا هد ۳
 یسلاولیا مور هنسیستر او هنسوبهدنلاس ۷ یدلوا ثلاتربزو هد

 .مسر ۱۰۸۲ ردشلوا یسیلاو لیامور ةلاکوو ایرد نادوق هدنبحر ۱۰4و
 ماش هعفد ییا هدنراهنیس ۷۳ و ۷۱ و یسلاو هنسوب هدعبو ساویس هدنل والا

 لاح راد ۳ ردشلوا دعاقتمهدعز بولوا ینلاو را هد ٤۷و یشلاو

 ۱ ۰ یدنا رثیرب لدتعم ۰ ردم یدایا

 e بوشش ندنعاحوا ییناتسب ( هدنوقریپ .اشاب ینطصم )

 را و الانف ۱۰۸۲ یدلوا یثاب یحاتسپ ن ۷۸

 بدم ردشللا تافو هدنهدخ وب داوم ر ۱۰۸۵ یدلوا اقماق لوبناتسا
 21 ۰ ىدا راد راکو

 . یرایرهش راد شضیفتاب هدنوناهنوردنا ۰ (یرارفهرق۰اشاب نطصم )

 ۱ دءهفد کیا هد رللاس ۲۰ و 4 یدلوا نیشن هق هلرازو هد ۳ یدلوا

 نما یسلاو بلح ید هدراهنس ۱۳ و ۲۷ و دادغب هدنغلاراو رکبراید

 . بواوا برد نادومق هدن والا یذاج ٦٩و سلاو رک راو | شال هد ۶

 .هدقدلوا لزع هدنا مع ۱۰۹۷ یدلوا یسلاو رصم افعتسالاب هدننحر هنسوا
 . هدنلابس ۱۰۷۳ هدنافو كلا ردسشللا افتخا هلبا فوخ ند اشا دج لیریوک
 هد ۱۰۷ع یدلوا یسیلاو ناو تولوا, یهاشداب وفع رهاظم 9 ول

 یلوطاا هدءدعقلا یذو دادفب مات هدنمر ۱۰۷و ماش هنسواو یبا مور

 هدنیرح هرصب بولوا یسیلاو دادفپ انلاث هدنلاوش ۷۷ و ماش ابا هد ۷۹و
  ردشلتا لاح زا هد ۱۰۸۲ تولوا یشلاو هرصب  هدالاسش ۱۱ یدنلوب

 ییدتک ره یدا برش شیورد ۰ عصف + زسربک «یحاصهلماعم نسح
 هد۱ ۰۷۸ بول وا یردارب رب هدنماب ( كد ( یدارولوا دونشخ یلاها هدزب

 ۰ رد(اشاب دج)یلعواردشاوا رادرتفدهددادغب

 یدلواالبم ؛ سردم ردناغوا كدجا رحاب ركىليلوب ( یدنفا قطصم])

  یدلوا لوزعم هدنل والاعم ر ۱۰۵۷ یدلوا یدیضاق لوبناتسا هدنحر ۷

 ..یذاج ۱۰۰۵ یدلوا یسیضاق لوبناتسا انا هلیسهاب یلوطانا هدنلاوش ۳
 هد ۱۰5۷ بولوا یلوطالا ردص هدنناضمر ۱۰35 یدادنا لزع هدنرخالا

 یجلابولوا یبا مور ردص هدنجوا كننابمش هنسوا یدلوا یسیاب لبا مور



  Eمو ت 7
 صاخ هدنرودنا ) اشا یفطصم ظفاح ( ردشلیا لاصفنا هد ۷۹ قزف 7 4

 «رايدلوا توف هدرا ەس و یداوایمااب یاس كسره هد ۱۰۷۰ بولوا یهطوا

 رادو تاد + وارد وا رارتفد شاب هدنلاس ۰9 را هلو ندلق 1

 ۷۹°1 هل صانمرود هدعر یدلدا لزع هدناضمر ۱۰ “¥ یالوا یسلاو رصم 3

 . ردشلوا توف"هدفرطوا ءدنلاس ۱۰۷۷ بولوا یسیلاو یلوطاا هد _

 یسهاپ هکمو یسالنم هبلق < سردم ( دیعم یراص ۰ یدنفا ینطصم ) 4

 ردراو یسهشرش ٌةلح رب موظنم مامان ردشمردنجوک هلس ییدنفا دییسوآ

 ۱۰۸۳ یدلوا یسالنم هتسو « سردم ردنلهسورپ ) یدتفا یراتحم ینطصم ۱

 . ردرعاشو انشآ هنونف یداوا توف هد "

 یسافا هرعاع یارس ضیفتلاب هدنوپاه یارس  (ییرنم ۰ اغا ینطصم ) 3
 زارکت هد ۱۰۷۷و یشاب یجرالک هدعب یشابهطوا صاخ هدنسهدعقنا ید ۰ ۷۱ ِ

 یساغا یارس دردا هدعب ردشلوا دعاقتم هد ۱۰۸۱ بولوا یشاب هطوا صاف

 ردشخا اشنا یسهعشجو یبماح شاب چ وا ردشلوا توف هد ۱۰۹۲ بولوا
 یلوطانا هد ۱۰۸۲ یدشلوا یرایربش راداکرهدنواه نوردنا ( اشاب قطصم )

 ردندنرلاغا هطوا صاخ هدوب ( اشاب نطصم ) یدلوا دعاقتم هلیسهاپ یکب رلک
 یثاطاس رادقریا ( یدنفا ینطصم ) یدلوا اشاپ هلیغاکس دیمذا هد ۰
 ًابقاعتمنیربررلئوب_یداوا یسیج هبساحم نیم رج لا ا وک هد۱۰۸۳ بولوآ
 بوقبح هلقلبشاب یجوبق ندنوباه نو ردنا هدو ( اشاب ییطصم )رایدلوا توقا
 . ردشلوا توف هداروا هد ۱۰۸۳ یدلوا نیت هرصب هد

 ادنک هداروا ضیقتلاب هدمرماع لبطصا ردولهکن (اشاب نطصم) |
 هدنلوالایذاج ۱۰6۱ یدلوا لوا روخاربم هد ۱۰۶۸و ینا روخاریم هدمب

 یدلوا یسکب رلکب مورضرا هدنسهدمقلایذ هنسوا بواوا یساغا یر

 بابا بولوا یداماد كناشا یفطصم هداز یجلاخ . ( اش م

 س ردم بولوا یودع یدنفاک زا دج ( یدنفاک زا یفطصم )

 روبشم هلتانک تعرسو طخ نسح یدلواتوف هد ۱۰۷۸ بولوا یولومرب

 . یفیف بیس تح یدنا روهتم ۰ لضاف یدلوا توف هدنلاوش ۰ یدلوا

 ار یو سگ هوا یاس
 + یو ۳ ۹ 1

 یا ی یا دم سا ی ین زا رم یا شا ی یقین



۱ Ez 
 : تک لد جرا را ار هدنراوح یسهرت یالبک رداقلادبع یدلیا لاح را

 1 3 ۰ یدا رداژوا لا هلامو كلم ضعي تولروک

 3 ویز هدر اغ نورخا ( یجروک ۰ اشاب قطصم )

 مر ۱:۹۳ برو یا یرهگ هنری ۹۲-۱ یا یادی
 هدناوالامسر ۱۰3۷ و شعهدمب یسکب ریە هد ۰ £ یدلدا

 AE هتسواو ماش هد ۰ ۰۷۰ و یدلاو مورضرآ هلراز و

 ۱ ناو قرضرا انا هرکصو هفک هذعپ یدلدالزع هدنناضمر ۱۰۷۱ یدلوا

  دامهرق ( اشاب ینطصم ) یدا لدتم « ردم یدلوا توف هد ۱۰۷۵ بولوا
  یرهکیآهدنرفص ۱۰۷۵ بولوا طباض هدنغاجوا یرکت بولوا ینکی كناشا
 3 ۷ J  هدندم زا بولوا یسلاو روز رہش هدش والا حدو یدلوا یساغا

 ۰ ردشلوا درشهدنسهه رام

 هددادفب بولوا یرجمکی ریرونق ( ءداز یصقادنوق ۰ اغا نطصم )
 . ۱۰۱۸ بولوا یثاب نابکس تیاهن یدلوا یساغا دادغب هرکصو یجابروح
 . یبلاو ماش هلرازو هدنبب.ر ۱۰۷۲ یدلوا یساقا ی رهکی ءدناوالایذاج

 3 چو زت ناخ دج |ناطلس تن ناطاسهمطاف هتسوابول وایسلاودادغب هدننحر ۳ ۱

 . ماشسلبارط هد ۱۰۷۵ بولوا یسیلاو شعر هدنلوالایذاج ۱۰۷: یدنلوا

 . ریدموروقو التبم هنویفاو شرب ردشلواتوف هدنحرات ۱۰۷۰ یداوا یسیلاو

 یک یدیاردنا ریدعت هدنراستحا دب ی دعت و اط یعاسا بولوا ریپرب

 ا هدالیاپ ردشملا رارف ندنفوخ هدنرادتبا هسدأت ت ینیرا وم#با راک
 ۰ یدیاپ ریسه رب

 هبساع نيمرحو شلوا ندناکحاوخ بوش ندلق ( ىدنفانطصم )
 هنس جاقر یدلوا ادخک دناطلس ءدلاو هد ۱۰۷۵ ردشلدا بصن هنکلح
 «*یدلیا لاح را هرکص ندتمدخ

  ثنلاوش ۱۰۹۰ بولوا ندندارفا سنون ردزال ( اغا ینطصم جاجا )

 درکه نیر بوئلوا لزع هدنلاس ۱۰۷۰ یدلوا کپ سئو هدنسیدب یجرکی

  هداروارلنو ردشادبا لزع هدوب هدنلاس ۱۰۷۰ و شلوا ( كیییطصم حالا )
 e ۰ رایدلوا مودعم

 کرو هد ۱۰۷۵ بولواندارعا رددوؤانرا ( ۱۵ قنطضصم )



 چ ج
 .یدلوا توف هداروا قربلوا رویم هدنرک هد ٤

 ییما هناسرت هدعب یشاب رامعم ہدنلاس ۱۰:۲ و یکم رم (اغا ف

 یغاب رام ا هلک هر وهظ هرکص بودبا افتخا هدنطساوا ۱۰3۵ يدلوا

 ضشتلاب هد واه نوردنا ( اعا یفطصم ( ردشلدا هناما هد ۲ یدلوا 3

 (زسنو رب ۰ ۰ اعایفطصم ( یدلبالاح را هدنرهص ۰۷۰ یدل وایراب ربش رادقوح ۱

 یفطصم)یدلدا هناما ۱۰۷۵ یدلوا یساعا یولپ رادبس نولوا ی مرکب

 . ردٌلدنانفد هرادکسا دارد لاحرا هد ۱۰۷ پولوا یفابرتهماءا

 رددنفا )تک رد ردل زمناتسا ( هداژیاب ۰ یدننانطصم )

 لیامور ةعفد هدنلوالمسر ۱۰۵۸ یدلوا یسالنم هطلغ ۰ سردم بوشیلاچ

 هدنناضمر ۱۰۰۲ یدلدا لزع هدنرخالایذاج هنسوا یدلوا یرکسغضاق 3

 . خش هدنرفس۱ ۰۹۳ یدلدنا لزع هدنمر ۱۰۹۳ تولوا یرکسضاتلوطاا
 یدلواتوف هدنلوالا یذاج ۱۰۷۳ یدنلوالزع هدننابعش هنسوا بولوا مالسالا "

 حرر هد هدهقف «یراهبشاححاتفم ۰ یجرشزاک (ینافل 5 ردرهامهدهتفاع
 هی ر رت هک ی سهجرت رت یسد ورح ثیداحا بواابا یجرشهدر ءدمصق یسعوخنود» ِ

 ۰" یدلوا ت وفهدنلا وش 3

 ۱۰۵۸ بواوا ضیفم ندنوناه نوردنا ( یعقواق - اش قطصم )۰

 یسلاو مورضرا هدنلوالایذاج ۱۰۵۹ یدلوا روخارم هلترازو هدنحر "
 لزع هد ۱۰۷۲ قرهلوا یسلاو یکیراید هد ۱۰۷۰ هلنایالو رود ت بولوا

 هدنحر ۱۰۳۱ كن نطصمن كنهللادبع یدشح یدلیا تافو هدعب ردا

 ۰ یدنلوانفد هباشا لاز بودا ۳

 ندنرلضلخم كناشا لضاف هداز لیربوک ( یلهیلف ۰ اهابنطصم ) ۱

 هد ۱۰۷۲ یدمشلوا 1 و ماش سلبارط هدنکانلاو ماش كنا تولوا

 بولوا یسیلاو ماش هد ۱۰۷۳ یدلوانیشن هبق هلترازو بولیروتک ههناتسا _ 3
 ید انشا روما ردشلنوا توف ًاقاعتمو شلوا حورم هدرح هد ۵ 3

 ۰ ردرلدیفح رلکب دوخودجم هکرد « كب یلعهدازیلهبلف » ییودخش
 هدنبحر ۱۰۰ ردیلهطوا صاخ هدنواهنوردنا (قوع اشا قطصم )

 یدیلاو مورضرا هلاترازو هد ۱۰۷۲ یدلوا يادا هن زخ هدب یتاکرس ٩
 هدنسهجخایذ هنسوا یدلوا یسلاو دادفب هدنل والایذاج ۶ بول یار

 9 ۰۷۳ بولوا یسالنم اسنفم ( یدنفادجم ) یعودخع ردشما فو ههلاراشم

 نی یک مپ ناب 7 ê ج ا ر را
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۰ 
 شا و مدعتم رار هلراتوا هد ۵ بودک هلا اغا دجا

 یب هلاطنا ہدمب یدلوا لئان ههيظع تورث بولوا ینادوق شیوس )ك 2 لک

 ٠ و شفلواتوعد هتعاطا بولیردنوک اشاب نادوبف هنرزوایتکرح ءوس قردلوا

 . یفطصم) ردشلیو هکبدج|یغاعس ردشلدا مودعم هلکلروک یلاح كلشكرس
 ۱۰۹۵ یدشلسا لزع قرلوا یرادرتفد هنسو بوشش ندهلام ( اشا

 . هربش هدو قحا یدلوا ۍسکبرلکب شبح هدننامز اشا ریشبآ هدنرخالایذاج
 ۰ یدتیک كت دجا قانشو ندرصع هت رب یدمهلقوص :

 3 ی رادیلسضفتلابءدن و اهنوردنا ردهزابا (اشاب یقطصم )

 . یذاج ۰ ٦1 هلغلوا ندرلنالوا یعاس هنذوش رسک كناشاب دج لیروک

 -یدلدما جارخا هلا یقلاشا هروم ندنذوف ةوق كلا راشم رد هدنرخالا

 هد ۱ تولوا سرد»م ردیلب وا ( ءداز هغلخ ۰ یدنفا یفطصم )

 ۱ ( هدازیضاق ۰ یدنفا یفطصم ) یدلواتوف بوشود ندئآ هدید وع نده زدا

 ۰ ردندحاشم ردمودخ كندنفاد

 مهار ناطاس ضفتاب هدنوباه نوردنا (  یعقواط ۰ اشاب یفطصم )
 هد۱۰۵۸یدلوا ريزو هرگتو یبرلکب قردلوآیهاشداب تحاصت هدنامز ناخ

 ˆ یدلاوماویس هدنسهدعقلایذ ۱۰۹۲ یدلوانیشن هبق هدعبو یسلاو مورضرا

 ابر شب ی ۴ هدو یسلاو ساونس راکت هدنلاس ۰1٥ قرصتم هکشاس هد ۲۰۰۱۳ و

 _ یدلدنا هناما هدلاس طساوا تونلوا لع هد ۲۰۷۱ یدلوا یرادرس درک

 ۰ یدنا لدتعم

 . بولواضفم ندنولاهنوردنآ ردنراتسوم . ( یحناشن ۰ اشا یفطصم )
 . یسلاو ماش هنسوا بولؤا یسافا یرعکی هد ۱۰۳۸ یذلوا یثاب یحناغوط
 : ۱۰۶۳ یدلوا نیشن هنت رزو هد ۲ یدلوا لوزعم هد ۰ تواوا

 هزتسلس هدنلاس ۱۰6۳ یدلوا یحاشن هدمب یدلرب و یاس هکفلس هدنلاس

 تولوایسلاو رصف هدننحر ۷ یدلدبا لع هد ۱۰۵۵ تولوا یسلاو

 . هددنسوآ هدنزکسنوا؛كنمرم ۱۰۷۲ یدلوا یحاشن ونشنهبق هدنسهدعقلایذ

 ۱ :یدنا جقشم «لدتنم ردشلبوا توف

 ردشلوایسکپ رلکب هننوق بولواندارما (  عاب لاتح انا یفطصم )

 بولوا یساش ان هکفلس (تحوک ۰ اشاب یفطصم ) یدلیا لاحمرا هدنلاس ۲
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 هدننابعش ۱۰۹۲ بولوایسلاو نامارق هدنلاوش هلع هدناضمر یداوالوا قش 3

 هلع هد ۱۰۹۶ یببلاو راوشمط هدنلوالایذاج ۱۰۰۴ یدلوا رادرتفد | 1
 یذاجج ٨۹ یدلوا ایردنادوق هدنبحر ۵ ید واروبام هد هطا هحزوب 3
 یحدرد هددس دل وا مظعاردص هده رص وب یدلوا یماقمگاق مظعاردص ,دنوالا 3

 مورضرا هدنرخالا یذاج هنسوا یدنلوا اقا هدقلنادوق هلا لزع هدتعاس

 هدهسیاتقاو هروما ةرادا یدلوا توف هدنرخالامسر ۱۰۹۷ بولوا یسیلاو
 رادرتفد ییاشاب دج ز وکه رق هدننرادصكلتعاس تردو یدبا قفاوءیلاحهنصلخ

 ِ یا ۱

 لوتبولوا ندنراربتم یاجوا یریعب ردیلهناخم وط )ا یفطصم )
 یامتود هد ۱۰+ یدادا لزع هد ۱۰۲ قرهلوا یشاب ناکسو یمادخ 3

 هرکص هام اقرب بولوا یساغا یرعکی هدنلئاوا ۱۰۹۸ یدلوا زومأم
 یرایرهش رادقوح ضیفلاب «دنوباهنوردنا ( انایفطصم ظفاح ) یدناوا لزه _
 هدوب ( اغاربتعیفطصم ) یدلوا دعاقتم هدنلاس ۱۰55 هلفلوا نسم یدلوا
 هننذوفت اشا دج لیرپوک یدیشاوایرایرهش راداکر هلضیفت ندنوباه.نوردنآ
 یوم یدلدبامارخا هلقلمشاب یحویق هدنرخالایذاج ۱۰۹۷ هلفمروط وشراق ۱

 بولوا یثاب یجناغزق ( افا یفطصم جالا ) ردرلشلوا توف هدرلهنسوب ملا
 . ردیسیناب ییماج یحاغزق هدهناحشوط ردشلوا توق هد

 كنيدنفا هّلادبع ندرکسع ( یلجباک ۰ هفیلخ یفطصم جا الا )
 وک دنس ہساع ییوطاا یدلیازع لیصح ندمرانو ا رده ودع

 بودک هعحءد ۶ ۲و شو رضاحهدن رارقسنادهودادغب و نارا هد ۰ E نکیا

ê >کیا هدهسام شاب هد ۸ نهشلنا تع نع ید هن رقس ناو  

 ردنوفډم هدنسهحاس یکم هدکریز یدایا تافو هد ۸-۱۰ یدلوا هفیلخ
 «رایخالاةفحت «نونظلا فثک (یرافیلأت) یدباانشآهنونفوبطو خ روم ؛لضاق
 ندع رات ء ةنطلسلأ قنور ءراكلا ةفحت + یسهچرت رونیم سلطا هک ان نا <

 ۰ قحا نازم "سدقلاماهس مجرلاجر "موقت ران “کرت ۂکلذف ؛یرعڈکلذف

OS eh 

 یشادنرق هنسح هزابا هد۱۰۹۸ یدلوا یییکب رلکب هفروا هد ۱۰5۵و اوا 0

 رادرتفد هد هد ۰ بولوا یسلاو لیا مور هلرازو ء هد ۱۱۵ بولوا ی

 ردیسینت مودخم كناشاب دج رایط .(هداز رابط ۰ اداب یفطصم )

 و ی ی ا ا یس

TT 



 0 و لزع 9 ر رر ین
 1 یدا ردم ءانشا دهساسح روما ی دلدا هتاما هدنلوالایذاج ۵

 . یدلوا کب رک فتو یاب یجوق ( هلالد*یللت ۰ اش ؛ یفطص )
 2 هذ ۱۰۲۳ هدمب یدلدا لزع ۱۰۵۰ بولوا یسلاو اد هد ۰۵

 نوک عقرب یدلوا برد نادویق هد ۱۰5۵ بولوا یسلاو هتسو هرازولا

 E ۱ ۰ ندنییم یشارد هحرد اشن ردشلوا توف اب اقامت تولیدنا لزع ءدنجما

 a رد کی ( مرا ۰ اغا یفطصم )

 تعزع هواه یامت ودبولوا یسادقک لوق هدنرفص ۱۰۹5 یشاب یحوسکس
E a۱ هناسرت هد ۱۰: ضضتلاب هدهد رحم ( هدازهلافح <  

  ندکلیکصاخ (:یکصاخ ۰ اایفطض:) ردشلوا توف هدعب بولوا یسادخک
 . (انایفطصم) ردشلوادیپش هدنسهعقورانح هد ۱۰۳۰ بولوا یسادنکر بح و
 ا ۱۰۰ یدلوا عرب هرکصو یساغا دنلد ضفتلاب ندنوباه نرودنا

 . ردلدطواصاخ ( یهطلاب ۰ اغا یفطصم ) یداقداص رعیدل وا توف اندا

 2 اغا یفطصم ( یدلواتوف هد ٠۰٣٣ ردشلوا ینا روخاربم هد ۵

 .هدنرخالایذاج ۱۰7۸ نکیایرایرهش رادباکر بولوا ضیقمندن واه نوردنا

 ۳ - رایدلوا توف هدعب ردشلوا یثاب یجوبق
 دیدیم یداماداشا دج یحاشن ) هداز كمع ۰ یدنفایفطصم

  ییئاق لوبناتساهدنل والامسر ۱۰۵۷ بولواالتم * سردم ردیدامادكانبدنفآ
 . بول وای هوکبعضاقل وطاناهدنلوالا یذاج ۱۰۵۸ یدلیالاصفناهدنلاوش بولوا

  یدادیالزعءد ۱۰۰ بول وا لیامورردصهدنلاوش ۱۰۵۹ یدنلوالزعهدنحر

  هلعرب ول نعهدنسهدقعلا یذ ۰ ٦٤ یدلوا ىلا مور ردص ناب هدنلاوش ۳

 . ردقتعاسچوا نواهدنل والایذاج ۱۰۶۷ یدنلواقالطاهدنحر ۱۰۰۵هلما نعا

 . هتاقا هرکس و هتعزعهح قزدنلوا لزع هلفلوایسهعقو راتح بولوامالسالا 4
 . طسو یدلیالاحترا هدنلاوش ۱۰٣٩ یدلوا یسالنم هکم ازا رومأم
 ۱ ِ رد(یدنفادم)یجء رک دن دن ندرودصیمهداز ردارب یدیا لالا

 ىۆپترديداباد تناغا مساق رددووانرا ( نزار وش . اشا یفطصم )
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 ۰:یدلدبا نفد هنسهربطخ هداز یمزع یدا حرکو یضس

 ردلغوا شواح هلاس ردیلاسینفم ( هدازشواح ۰ یدنفا یفطصم )
 توف هدنبسهلط هدنمرخ ۱۰5۲ یدک. هلصانم اولا ۱9 ا اق
 ۱ :. ۰ یدلوا

 ۱۰۹۳ بزلوا سرد ردالهسور ۰ ( جرعا * یدنفا یفطصم )
 یدرک اش ردنوفدم هد راحت ریما یدلوا توف هدنحوا نوا كن رخالاممر

 بولوا هدیسر هناسکس ینس یدامارتحالایوذ لضافو ما ماهسردرم ولترثک

 یودخم یدردشت هبلط قوخ ربنا نیردن یدلوب هدفنصتو فلأت

 بولوایهالنم بونا ؛سردم (بلح ۰ یدنفا یفطص») رددنفاهللادبع ندرودص
 داش ورسخ ردنایل وطانا ( یدنفا یفطصم ) یدلیا تافو هدنلاضمر ۱۰۹۳

 یدلوا توف هدنمرغ ۱۰۹4 پولوا یمالنمهسور یدلوا سردم ندنتماما
 بوس همان بولوا ینهفیلخ یدنفادعقم مش ( یجنوبد ۰ یدنفا یفطصم )

 هداز یحود لغوا ردشاوا توف هرکص ندنلاس ۰ یدل وا میش هی دیک

 ۰ ردیدنفا دج

 عا یاب هرکس شیفلاب» یان ۰ ( شاق افا ا
 هدنبجر ۱۰۵۲ یدلوا یسلاو رضم هلترازو هدنلوالایذاج ۱۰6۰ یدلوا
 دقعناطاس هدازناخ هد ۱۰۵4 بولوا نیشنهبق ص یدلدا هرداصمو لزع

 یدلد الزع هدنلاس ۱۰۶۷ بولوا یسلاو نیدو هد ۱۰۵۵ یدنلوا جورو

 روا هدیرک هد ۱۰۹۳ یدنلوب رضاح اا هدنعفد ین یچروک هد ۱۰۰۹

 ٍ یدلدالاطا طسوتم ردشلوا توف هداروا تواوا

 بولوا بوسنم هشغاجوا یرهکی . ( ریما ۰ اشابفیرش یفطصم )
 یساغا .یرهکی هدنرخالامر ۱۰۵۸ یماغا رادنملس میشل والاعیرو ۷
 شاب هلرازو هدنناضمر ۱۰۰۰ بولوا یب لو هدننابمش.۱۰۵۸ یدلوا

 انا هدنلوالایذاج ۱۰۸۳ تولوا یسیلاو ماش هد ۱۰۹۱ یدلوا رادرتفد
 تافو هدننابعش ۱۰4 هللا لزع هدنرعاوا ۱۰۳۳ یدلوا لوا قش رادرتفد

 ۰ :یدنا تاذرب ندن رمعم ردشلیا

 هل ردت بولوا یسدلوک كناغالع یک ردیلهروم (  اهابیفطصم )
 رادرتفد شاب هلبسهاب کب راکب هدنرخاوا ۱۰5۳ و یداوا یلوق قاع



۳ 
 ۱ ردیوخ کا هر ی ( هداز یمشج ۰ یدنفا یقطصم)

 ۰ ردم ودع كن دنفا دجا و 3 ) E ید یفطصم (

 یودخ ردنوفدم تب ربما یدلوا توف الوزعم هدننامش ۱۰۵۹ یدلوا

 . رد ( یدنفادجا) ندرودص

 اوج و لب شوابس داماد قبسا ردص ( اش یفطصم )

 مدنسهرت یرد یدطلا لاحرا هدنلاس 6 بولو یاب یب رلکی

 ۰۰ ردب وفدم

 بولوا یسالنم هیئوص « سردع . ( هداز سفت, یدنفا یفطصم )
 ندنیسردم(ءدازههاد»یدنفا یفطصم ) یدلواتوف "الوزعم هدنناضهر ۰۰

 ۰ "یدنا ندرادنقاو تورث بابرا یدلوا توف هدناضغر ۱۰۹۱ بولوا

 راداکر بولوا شیفم ندنواه نوردنا . ( ولقس ۰ اشا یفطصم )
 لزع هدنسهدع2لایذ ۱۰۵۹ بولوا یساغا یرچکی هدنناعش ۱۰۸ یرایرهش

 یدتکهدرک بولوا ریزوو یسیلاو صراق هد ۲۰۵۸ و شعم هدعب یدلدنا

 .یدلدا لزع هدنلاوش هنسوا تواوا ایرد نادوبق هدنزکسنوا كنحر 4

 ۰ یدلیا لاحترا هدنسهحایذ ۰-۱۰ .بولوا قیسلاو یبا مور هدمب

 ۳ ی 51 هاي ولوا ندا ( جاغاتک ۰ اشا یفطصم )
 هتسهنس۱:۰ هلناهولارود هدعب یدلدبالزغ هدنسهلس ۱۰۵۱ یدلوا یکی

 ۰ یدلوا توف یرعوط
 دبیری بولوا ندنراناکرت ناوجتخ ۰۰ ( شواپمرق اشا, یفطصم )

 بونازق مان هدنحد ۱۰6۸ یدلوا شواح شاب و شواچ+ییحما بوریک
 ` نکیا ررقم یصت هترادص هد ۱۰۹۱ ردسشلوا یماغا یرعکی هد ۹
 ندنداعسرد هباکلکی رلکیراوشمط ءدنناضمر هنشواهآرظن فرص .ندنسانغتسا

 هلو شمام هریدنازق تسودیتسخ ردشلسا هناما هدلوب یدلدبا عفد

 ب ردشلوب قسازج

 ندنراشا دلو كلرلاغا شاتکب و شواجءرق .. ۰.( ادنهک یل اشا .یفطصم )
 ۱۰۹ بول وآ یاد ےک لوق هدن واه سواح هدسحر ۱۰ ۸ تولوا

 بوشوا لیمو یدلدا هاما هدلوب یدلوا یسلاو هنسوب هلرازو هدناضمر

 ۰ ۳ ۱ او یوم یا اتم یر



 9 ۰ ۸ RENT بت و

 دیس

 ۳ تا

 ۰ ی كندنتا دج زوا (یسلآ قنس )

 a E قلطصم) ی اس رر هدر داانا

 ( انا ینطصم ) یدیاب دجسرب هدو ردیمودخم كد یربش ( هداز یجزای
 ېتکم ویق ولتاط (شواچ یفطصم ) یدتیا انب ینیدجسم هیزابناج ردیجهکرس -
 انا نیسح یجاح یجقلعإپ ینیربنم .بولوایحاص دج (كب یفطضم) ردیسیناب "

 «ردشع وق

 یرایرهش رادحتس ضفتلاب هدنوناه نوردنا ردیلهکفل (اشا یفطصم )
 هدنسهنس ۱۰۲۷ بولوا یسلاو رصم ترازو ةسراب یههنس ۱۰۲٩ یدلوا

 هد ۱۰۳۱ یدلوا یمیلاو ینومطسق هدعب یدلدا سبح هدهلق ید هلا لع

 شلدبالزع نوک یمعشتیو شلوامظءاردص هدنچا هنسوابولوا عبار ریزو
 فرصتو رببدن یدلبا لاحرا هد ۱۰۵۸ ردشلوا دعاقتم دلعاعس دیمژا هدعب

 ۰ ىدا رادتقالا ےدع ۰ رحاع هد

 ردیلغوا كادنفا نیدلا صم ینوفزرم ( بقلم ۰ یدنفا یفطصم)
 هدنرخالا یذاجٍو یسیضاق لوبناتسا هدنمرم ۱۰۵۸ بولوا التم « سردم

 هد ۱۰۵۸ هنو شلوا لوزعم هدنبحر هنسوا بولوا یرکسهیضاق لا مور
 هد رصق * سردم ( یدنفا یدبع مارب ) یسهداز هریشجه ریشه ردشلوا توف "هان

 ۱ ۰ ردشلوا توف هدنرخالاعمر ۱۱۲۲ بولوا یسالثم هوقو

 یسیضاق هکم ۰ سردم ردیلغوا كدواد مش ( یدنفا یفطصم )
 ۱ ۰ ردږېرا نداطص یدلوا توف هدماش هد.۱۰6۸ بولوا

 بولوا یدنیشقن ردوذم رب ینامارق . ( لجاص ۰ هدد یفطصم )
 (هلالضف هحاوخ) قرتحم اکو هلذلوا دقتعم هه ودنک اشا یفطصم هرق شکناک

 ناجتفرب هدنوک بوک هلتضایر یرع كن هددو یدشعٍب هرج هدنسهواز
 یدلوا یضتقم لسعا ردقهنرع لذرا یدبارب را هنر وصو را دوس قیلیا

 كندنفا دج یعش ناطلس ریما ( یدنفا یفطصم ) یدلیا تافو هد ۸

 یدنفا یفطصم ) یدلوا توف هدنلاس ۰۰ یدلوا مش هدودنک ردمودخ

 النم بولوا توف هنسویدناندایلصو ندنرابناک ینهمکهسورب ( هداز یتسم

 ۰ یدلدبا نفد هنرق سالا



 ۱ وردنا ا رجا ەدەتسوب از ژر رحم جا بدم هز

 ا ترازو هد ۱۰٤١ یدلوا یرایرهش رادلس هد ٥۰٤٤ ضیفتاب هدنوباه
 - هد ۱۰5۸ و یسلاو ماش ةوالع هد ۱۰۶۷ .یدلوا یهاشداب بحاصم *

 .بقعردو ندوب هدنعوفو تنطلسلدم هد ۲۰4 یدلوا ایرد نادوق "همی

 یدلدنا هناما هد ۱۰6۱ یدلوا یظفاحم راوشط هدخبو یسلاو لیا مور

 بولوا هاشم ملکاا دفا كب هدنامز كعبار ناخ دارم ناطلس

 هدقاوق ىلەتباو هد هناح وط یدا تسارفو ک ذ ردشلو نیعت يلج

 تولوا نعت ریهلیح یخد ( اغا ماری اح ( یسادنشک ردراو یرلەمشچ

 ۰ یدلوا توف هدو ردم هرکص ندنرابدا كنساشاب

 بوش ندنغاجوا یرصکت رددووانرا (  شکتاک ءرق ءاشا یفطصم )
 ِ یساغایریتکی .دنلاوش ٤٤ و یشابناکس ہد ۱۰6۳ ردشلسا لزع ندقلادخک
 ۱ مظعا ردص هدننابعش ۱۰6۸ ایرد نادوبق هدنشب یوالایداج ۱۰:۰ بولوا

 هدنسدسردم هدوبف قهر یدلداهاماهدنسیتلا نوایمهدعقلایذ ۱ ۳-۰ یدلوا

 هسردم هدوق قمر . یدنایا . رده «یحاصتعاحثو تمارص ردنوفدم

 .  ییصتیناخاشایدجم هدداقوت یدباب عماج ییاسیلک دودسم یک هدنزخم یلنوشروقو

 هدوحو ینیرهشیکی ساوس هلا ناکسا یلاها زویشب یدیای عماجو ماج هلآ
 م هدرک | بودا دیدح یسیر وک لات E یدروتک

 ۰ یدپاپ رلهمشح ددعمو بتکمو

 قرصتم لیا ما هد ۱۰۵۵ بولوا نداسآ ( عاص ۰ اشا یتطصم )

 ۰٩۰6 بولوا یماول یرحوا هدبدم تدم ردیلهماي ( اشا یتطصم) یدنا

 ( لورام ۰ شات یطصم ) رلیدلوا توف فقاعتم یریرت یدلدا لزع هد

 E ردشلوا توف هدرلهتسو بولوا ندنساما هناسرت

 ۰ ردشلوآ توف هرکص ندنلاس ۱۰۹۹ بولوا ندهرح یاما

 .ودحم كندنفا رفح هراوا ( هداز هراوا ۰ یدنفا یسلس یتطصم )

 و ما الف وا یمالتم هیردا ۾ نوفق زدم
 بولوا سردم ردبماما اشا ماریپ ( یدنفا ینطصم ) یدا غیلبو عاش

 ۰ نددنفا بحر اق یودخ ردشاوا توف هد ۰

 ۰ ردیمو دن كن دف هللادبع (هداز سولتم ۰ یدنفا یتطصم )



 تست ۳۸۹
 بولوا یسیلاو هتسوب رارکتهد ۱۰۳۹ ردشلسا الحاو لزع هد ۱۰۳۰ هل صن
 هنیرح دادغب قردلوا یسلاو هنسو ًامپار هد ۱۰:۲ یدلدا لزع هد ۷

 "یدنا روبغو عر" یدلوا دیهش هد ۱۰2 یدنلوا نامرفیلک
 یدنلو هدرا راح هدناتنبرع تولوا یب هدح . ( كن یفطصم)

 تولوایبدبج هد ٤ هدوب ( هدازیجروک . كن یفطصم ) یدلوا دسثو

 هد ۱۰۶۳ هللا قرت ردق هنفلادّنک یریهکی ( اغیفطصم ) یدلوا توف هدعب

 ۰ یدلوا توف "الوتتقمو لزع
 بولوا ینیما یوتف ۰ سرد« ردیلعرق (  قالوح ۰ یدنفایفطصم )

 یفطصم) یدا هبقف یدلوا توف هد ۱۰4۵ یدلوا یستفم اسدنعم هد ٤

 یسهکناشاب دم هد ۱۰۶۱ ردسودنم كن دنفا مرکلادبع ندخحماشم ( یدنفا
 ۰ یدلوا توف هد ۱۰2۵ یدلوا ی

 هدهنسوبردیمودكناشاب مهار ا . ( ءداز اشاب داهرف ۰ اشا یفطصم )

 یودحم یدا تبع شوخ یدلوا توف هد ۱۰:۰ یدلوا سردم بوعوط
 ۰ یدلوا توف هدناوالامیر ۱۰۹۵ نکیا سردم یخد ( كناملس )

 نوردنا ردبمودجم كناشاب ىلع ) هداز دالوماح ۰ اشاب یفطصم )

 نادوش هلرازو هد ۱۰۰ یدلوا لوا روخاربم هد ۰۹ هسرتلاب هد واه

 یرومأم رکسع قوس هللالزع هد ۲۰٣۳ ردشفلوا جوزت ناطلس هشئاع بولوا
 ید تفرعمبحاص ۰ لئام هروحو ط یدلدادهاما هدنمرم ۱۰۶۰ یدلوا

 یهاشدا رادقوح ضفتلاب ندنواهنوردنا ( ولقس۰ اشاب یفصم )

 شعم هد ٤ و ماش هد ۱۰:۵ بولوا یسیکب رلکب ینومطسف هدمب یداوا
 د ردا لاک را هد ۷ یدل وا یسکب رلکی

 ردندنلاوم ردمودح كد فا یش ( هداز مهدآ ۰ یدنقایفطصم 1

 ۱۰6۰ نکیا یسیضاق هتدم رددناداس ( ریما چوق ۰ یدنفآ یفطصم )
 بولوا شزاد» ردلهرقلعم ( یدنفا یفطصم ) یدلوا توف ءدنسهدعقلایذ
 ( ءداژ یشاب رازاب ۰ یدننا یفطصم ) یدلوا توف ءدنلوالایذاج ۰
 مهار( هدازعش ۰ یدنفایفطصم ) یداوا توف هد ۱۰۰۰ بولوا سردم

 < ردیزوریس ( هداز ایلوا . یدنفا یفطصم ) ردندیلاوم رد یمود كنب دنفا
 یرشیوتهیدنارسفمو ثدحیداواتوف.د ۱۰۵۳ ردشلوا یحش دف وصاپا

 ۰ ردراو یراهشایدزاب ینارابحا



 ی ب ا پست
 ss ردمودخ كنندتنادجبا ( هدازکبنسح ۰ یدنفایفطصم )

 ( یدنفایفطصم ) ردمودخ كندنفادجا ( هداز یلوتم ۰ یدنفایفطصم )

 ` .شیوردءلضاف لع یدلوا توف هد ۱۰۳۷ بولواسرد» ردیلرادراو مکی

 ردیلهینوق (یدنفایفطصم ) ردزارفرس كن رلتتفم رانک یدماتیدا ۰ خرۇم
 ظعاوهنعماح هدازپشوماما هاروا هدنافو یدایاما یماح ییوققوغص ی رد

 ٠ .:یدبا بشم ۰ ثدح « لضاف ردشلوا توف هدنرخالایذاج ۱۰۶۱ یدلوا

 ۱۰۶۱ رادرتفد هد ۱۰۳۹ ینا میم ردلهژومرب . ( اشا یفطصم )

 یدنا ریدموساحم یدلدا هناما هنسوا یدلوا رادرتفد شاب هلا ترازو هد

 و رد([اشا دع )ىلع وا

 .یدلوا توف هد ۱۰:۲ بولوا یسیلوتم هبفوصایا ( ىلج یفطصم )

 هعلق هتح هدبوبا ( یدنفآ ینطصم ) ردش| ريمت ینیراقلصوم هلیمرح هبفوصای
 ندنرلساک هرحاع ةننزخ ( یدنغایفطصم ) ردنوفدمهدارواهک ردسیاپ یدصس

 بولوا يناکانیسج مر اجش ( یدنناینطصم ) یدنیااشنا دسرب بولوا
 ع كا یرف یداأب بتکمرب ہداغا زوړیف دوناي ییدیحس لع یی
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 يدنفایفطصم ) یدتا اشنا دهدمر هدشاطکشب ( كلركت ۰ یدنفا نطصم )
 ( هحاوخ یفطصم ) یدتا عضو ریتم هندی ینورف هناکتح ( ءدا ماما

 ۰ ىدتاان يد“ هجالا
 ۱۰4۲ پولوا سردم ردلهسورب (,  هدازردلاب - یدنفا یفطصم )

 یعودم یدبا قولخ « ملح ۰ عاش ۰ بتاک «معیدلوا توف هدنسهعایذ

 ندرلهداژردلاب ردیدنفا شیورد یودخم كناو ( یدنفادجخیش ) یسالنم هکم

 دارم جش هک یدلوا توف هد ۱ ۷۳ بولوا ندنحاشم هسورت ) یدنفادعس )

 ردشلآ ضف ندیدنفايلع , سهفملح

 یریکپ قب نیعوخ قرار نیک ( هتخوس ۰ اشاب یفطصم )

 ییا مور هد ۲ بولوا ایرد نادوو هد ۱۰۳۰ هدندوع یدلوا یماغا

 ۱۰۶۱ بولوا رادرتفدشاب هد ۱۰۳۸ ردشلوا ندارزو هد ۱۰۳٩ و یسلاو

 ۰ یدبا برشم كت یدلدنا هناما هد ۱۰:۳ یدلدا لزع هد

 بولوانداما رددوواءرا ( هداز یشاب یحوشروق . اشاب یفطصم )

 o TR PFU TNA AA ام ما



 ۳۷ تس

 بولوا یسالنم سنوت « زقاس یدلوا ندیلاوم هرکص تولوا نداق رص
 هدن وکر هلکنا هد ۱۰۲۸ یدلوا یسضاق ودرا هتنای اشاب دمج داماد هرکبص

 ا ی ؛یحاص قلح نسح یدلواتوف هدنمرم ۰ را یدلدبا لع

 ۰ ىدا مرکر رس هلقشع ءداپ تولوا اند لا

 رلکب هرکصو نداصا ردیمودخع كناشاب نیسح كناشيد .. (اشاب ىنطصم )
 ۰ یدلوا دنهش هد ۵ هده راغ هدناربا یدلوا ندرلکب

 :ناطلس ضیفلاب ندکلربرب هدنوباه نوردنا ( ہرق ۰ اشاپ ینطصم )
 بولوا :یساغایریفکی «2۱۰۳۲ ردشلوا لوا روخارم ءدتنامز ناخ ینطصم
 ناظاس ںواک هتداعسرد هد ۱۰۳۵ یدلوا یسلاو رصم هلترازو هد ۱۰۳۳

 بولوایسسح روس رکسع هدعب یدنلوا موزت هناطلسهمطاف یسهعرک ناخ دجا

 ۰ یدلدنا هاما هد ۱۰۳۹ ندنساوکش كایاعر هدکذدلک

 ۱۰۳" م یشاب یجناتسب ضفتلاب ندنغاجوا یجناتسب ( اغایفطصم ) "
 نوردنا ( اقایفطصم ) رکیدردشلدا لزع هد ۱۰۳۷ بولوایماغا یر هد
 یديشقک هدفك هللا اشا نسح هللا یاد راجوق شفت ندنواه
 رابدلوا توف هدعب ردشلدا لّرع هنتسوا تولوا یساغا یک هد ۷

 اذا هد ۱۰۳۹ یدلوایماغا كولب رادحلس بوشیت ندقاحوا ( اغایفطصم )ا

 ۰ یدلوا توف
 ندنلص كنقانع ندلاءاسح ( هداز قاشع ۰ یدنفایفطصم )

 هسورب ۰ كراس « هنده « سدق « بلح ۰ سردم ردشلنا دلو هد ۰

 بول وا یسطاق لوتناتسا هدنناضهر ۱۰۳۳ یدلوا یمالنم بوا « دن ردا

 توف هدنسهعا یذ ۱۰۳۷ یدلوا یسهناب یوطانا هل الزع هدنهرګک ۶ :

 بیدا « روقو فی ۰ ماص ردب وفدم هدنسهب واز قاشع هداشاب مساق یالوا

 ۰ یدایالاحم را هد۱ ۱۰۸ (یدنفادجا مش ) ندندافحا یدیآ

 شواج هد ۱۰۳۱ بول وا ندلاحر ( هداز یجلاخ ۰ اشا یفطصم )

 یسیلاو زکب راید هد ۱۰۳۸ هلا زازحا یس کب رلکب هدمب یدلوا یشاب
 ردرلاثاب(یفطصم) یدامادو(دجم)لغوا ردشلواتوف ًایدأتهد» ۰۳۹ یدلوا
 ۱۰۳۹ یداوا یی, رکب ماثسلبارط رد ل هک اطنا (مسقمر .اشاب یفطصح )

 ۰ یدلدا هاما هد 3



 - ۳هچ ب
 ِ ٍ# ماتم هتعاج دنا “ لضاف « مع یدلدا نفد هنسهناخ یدلبا تافو

 هدرصم بولوا یسالنم هنندم هنس چ واو سزدم ( یدنفا یدجا ) یودخ

 دو ) یودخ رکید یدنا معاش ۰ لضاف یداوا توف هد ۱۰۳۵ هلئطوت
 هدنناطمر ۲۰۳۹ بولوا یسالنم كالس ۰ رهشیکی ء هبلف یخد ( یدنفا

 e هداده بودا ضس یتادوسم یدنفا نانس یدح ردغلنا تافو

 . یدلبا لاک | ی رلح رش

 14-1 شا بولوا ندنرلاغا یشاوط هاپس ( اغا ینطصم جالا )
 هد ۱۰۳۲ یدلدا لزع هد ۱۰۲۹ ردشلوا یساعا هداعسلاراد هدنرخالایذاج

 یسهدرت دلاخ ترضح یدلیا تافو هد ۱۰۳۳ بولوا ۍساغا هداعسلاراد ابنا

 ندنراپوسنم بولوا لقاعو دبتسم ردنوفدم هدنلیس هدنرق یسهرعپ تحاح
 ۰ ردراو ییاربخ راسو یسهمشخ هدنراوج اف ردشلوا رزو یحاقر

 روخاریم هد ۱۰۲۵ یثاب یجوبق « هقرفتم ردیدیج (  اشا ینطصم )

 بولوا "یسکپ راکب رضم هدنسید كننابعش ۱۰۳۸ یناغا یرهکی هد ۷
 . هلا لزع هد ۱۰۳۱ یحاشن هلترازو هد ۱۰۳۰ و لزع هدنناعش ۹
 لاسحترا نکیا پراح هددادغب هد ۱۰۳4 یدلوا یسلاو بلح هد ۳

 ۳ ۰ یدنا ردم « لقا یدلیا

 یدلوا یشاب یجناتسب قرتلاب هلذلوا یجناتسب ( قانخ ۰ اشاب یفطصم )
 رلکب ییا مور هدهجخایذ بولوا لوا روخاریم هدنرخالا یذاج ۳

 هد ۱۰۲۷ بولوا یسیلاو رکبراید قلارار یدلوا ندارزو هدسیو ییکب
 تو هد ۲۰۳۶ بولوا یسیلاو ماش هد ۱ یدلدا لقن هلعرب رخا

 ۰ یدلوا

 رلکب رکپراید هد ۱۰۲۰ ردیمادنک كناشاب حوصن . ( اشاپ یفطصم )
 بولوا یسیکی رلکب مورشرا د۱۰۲۹ یدلدا لزع هد ۱۰۲۳ یدلوا یسیکب

 هنرح دادنرو لوزعم هد ۱۰۲۹ بولوا یسیلاو ماش هدعبو لزع هد ۸

 هدنراوح یرلترضح مظعا ماما یدلوا .دیهش هد ۱۰۳۵ ردشلوا رومأم

 ۰ رد(اشاب رابط) یودع ردنوفدم

 ردس ودحم كن دنفاماسح ىلەسورب ( هداز ماسح ۰ یدنفا یقطصم (

 ليصحلادعب رديلغوا راطعرب ىلہاح ( لاقصابق ٠ یدنقا ینطصم ) یدنا ندنلاوم



 — ۳۸۵ بس ۱

 ردراو یراهلاسر ندریسفت بولوا لاف یدلوا توف ال وژمم هډ ۰
 ۱۰۳۲بولوا سردم :ردمودخم ك.دنفا هتلدبع ناهدک ( یدنفا یفطصم )

 ۰ یدا عرک یدلوا توف «دنلوالایذاچ
 یجویق ندیبس وب ردداماد كن داق هضار هبحاصم ) اا یفطصم )

 د۱۰۰عبولوا یسیکبرلکب هنسوب هد ۱۰۰۳ یساغا یر هد ۱۰۰۲و یشاب
 3۱۰۰۷ یسلاو بلخ هل رازو هد ۱۰۰ یسلاوماش هد ۱۰۰۵ یدلدا لزع "

 هد ۱۰۱۲ دادغب هسوا قرهلوا نیشنهءق هد ۱۰۱۱ یدلوا یسلاو مورضرا

 بولوا . یرکسعرش ناربا هلیتالو ساو نس هد ۱۰۱۳ و ینیلاو ماش اینا

 هرکصیدلوا لئام هنتبحاصم سابع هاش هلفلوا لد لها یدلوا ریسا هده راج

 ردشلدا دعاقت هدعب قرلوا نیشنهبق رارکتو شلوا صالخ هلغلوا ص
 ۰ :یدا قوطن « ردم ردشلنا لاحرا هد ۸

 كندنفادجم یتفمهدازدحاوخ ندناخسحلا ردلهروم  (اشابنطصم )

 راهابش هدنرخاوا ۱۰۲۹ یاب یجوق یدا یجوز ك( منا هفیفع ) یی

 یباعا یرهکی هدفدنلوا لاتسرا دمرک | رادرس هلسولح ربح قردلوا نیناقآ

 ۱:۳۲ یدلدالزع هد ۱۰۲۸ بولوا یسلاو کی خرد هد ۱۰۲۷ یداوا

 ادنجیرقم ناعسح لا هدنسهکت هداز ي 2 هد وا ردشلیا تافو هدنداعسرد هد

 تاریخ لئام a هسردمر هللرادعسم ینابق نواو لعوا س اپ ردن وفدم

 ۰ ییا مقتسم ۰ فقع ناو

 كنىدقا نیسح هداز یدنفا نانسیشع ( دک .٠ یا نم )
 . هلغلوا بستنم هباعا ورم یاد للقوص یدلیا دلوت هد ٩۵۳ ردیمودع

 هلبسادس قلعت هرباک او ارزو یدلاق اد کې قل بوند (یسافطصم اد )
 هد رقص ۱۰۱۰ یدلوا یسالنم هندم هدعب و یمالنم ماش دعذد کیاو سردم

 یلوطانا هدننابعش ۱۰۱۱ بولیریو یسهاب ییوطانا هدانا ویو یدلدنا لزع -
 رده هد ۱۰۱۷ بولوا لزع هدنلوالایذاج ۱۰۱۲ یدلوا یرکسیضاق

 ردص هدنسهدعقلایذ ۱۰۱٩ یدلدا لزع .دنناضمر هنسوا یدلوا یلوطاا

 لیا مور انا هدنحر ۱ یدلدنا لزع هدنرفص ۱۰۲۰ بولوا لیا مور

 هدنرخالا عبر ۱۰۲۲ هلبا لزع "البلع هدنرفص ۱۰۲۲ یدلوا یرکسمضاق
o 



FRE —ی —  
 یودخیدیا تسود عو کا بول وا ینافلأت قلعتم هظعاومو هحراوت
 ۰ ۰ رددنفادخ ندرودص

 هرب مالک بلا ندریدتهم همروشوید ..( یدننایفطصم)
 ۱۳۵ ردشلوا یسالتم هکم « بلحو سردم بوشلاح بونلآ هنواع

 رتناظنو هابشا یدابرشم شیورد. اص ۰ لاع یملیا تافو هدنسهدعقلایذ

 ماشوسردم ردلغوا ادم ( یدنفا یناوحیفطصم ) ردشمزای ح رش هبهبهقف

 هدتنابمش ۱۰۲۷ یداوا یسالم هبرصقق « هنسوب < ههانوک هدعب ییتفع

 یدا داهن شی ورد*فراعم دنم هصح یدلوا توق

 یرلهمس اعد E ءاام (هدازهقن ول .یدنفایفطصم )

 . رادرتفد هد ۱۰۰۷ هلارود ینامدخ یک یسهبساحم جارخ رارکتو ینافوقومو
 لزع هد ۱۰۲۳ ردشلوا راد وفد شاب هد ۱۰۲۲ هلصانم رود یدلوا

 توف هدمب بودا لاصفا هد ٠۰۴۹ یدلوا رادرتفد شاب بنات هتسوا هلا

 ۰ یدلوا
 بولواالثم :سردم ردمودكندنفا هللا فس ( یدنفا یفطصم )

 تافو هدنناعمش ۱۰۳۰ قزولوا دعاقتم ءدعب یداوا یعالنم هندم هد ۵

 هنلاقاو كلور لما تولوا یداماد كندنفا یفطصم یهاشدا ةحاوخ ردشلنا

 - ردشمامهلوا لا هدهسیا رورغء

 ء رصم ؛ باح ۴ سردم ردهودم كندنفا یاب ( یدتفا یفطص )

 ۱۰۳۰ بولوا یسیضاق لوماتسا هدنلوالاعسر ۱۰۲: یدلوا یسالنم هنردا

 لاحرا ندهقرم یاج هدنستلا نوا كنمرع ۱۰۲۷ یدلوا لزع هدنرقص

 ؛روبص « روقو؛بیدا ردندالع لوے ردنوفدم هدنعماج رادرتفد دونا ردشلا

 ۰ یدیا لعوتم همولع «قدصتم
 هد ۱۰۰۸ ردشلوا یسها یب رلکب بواوالناودر (اشا یفطصم )

 توف هدو لزع هد ۱۰۲۸ بولوا یسیلاو ماش هد ۱۰۲۷ هلا بصانم رود

 ۰ یدلوا

 یمالنمدارغلب « ماش سلبارط ۰ سردم ردلهنطا ( یدنفا یفطصم )
 ۰ یدا دقتعم « بیدا ۰ لع یدلوا توف ًانومطم هدخامش ۱۰۳۱ یدلوا

 یدلوا ییضاق زوریسو بوکسا ( هداز یسودر ۰ یدنفا یفطصم )



  aو دا ۱
 یدلوا یسیکب راکب لر هد 16°1 ى یتیما لوا واچ 99 چ

  ۰ ۱۷تو دیش هنسوآ بولوا یب رب هل :

 _ ) یدلوا لو روخارح فدا وا نورد ( انس ۱۰۱۳

 هبق هدعب یدلوا یهاشدا دامادو ريزو هدنسهتفهو یب رلکب هد والایذاج

 هلبلح نداروا هد ۹ ردن ردن را اا هسورت درو شقا

 یدلوا یریزو هبق رارکت هللزع هد ۱۰۱۸ بولوا یعاقمعاق تراده ۱۰۱۹
 یماج هدازبش ربارب هلاطلس یسهلیلح یدبا ےقتسم ,قداصردشلوا توف هد

 ردنوفدم هدنسهول هدنسویق ۰

 شعم « سردم ردیمودم كندنفا نایلس هرق (  یدنفایفطصم )
 هد ۱۰۱۹ ردشلوا یسالنم دادغب . سدق . هرصتق؛زیربت ۰ یلوبلک هءفد کیا

 سردم ردیهفک ( یدنفایفطصم ) یدا یج؛فیطل ؛ملاطلا یوق یدلوا توف
 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۲۰ یداوا یسّتفم قوژاو هزیو "

 یسیجهبساح یلوطاناو یجهعطاقم بوشیتب ندلق . (یدنفایفطصم ) "
 لزع هد ۱۰۷۲ پواوا تاتکلاسبر هد ۱۰۰5 یدنلوب هدنامدخ یک وو

 رادحبس بولوا ندهرصمیاصا ( هجوق ۰ كییفطصم ) یداوا توف هدعبو
 هلکمک یتمدخهدنسوصخ تاصعمفدو تاحالصا .درصم «دنکلیلاو كناشاد

 . یدا درر شلوالئاهکلرید ۱

 ۱۰۲ بولوادءاقتم هرکصو سردم ردلسوسرط (  یدنفایفطصم )

 ریسفل قرلوا اص لغوتم هلا هعلاط«ثدحم ۰ رسفم یدلوا توف هدنناضمر

 0 ۰ ردراو یاقلعت هفرش

 یساغا یرصگیهد ۱۰۲۵ هلسءرص بوش ندقاحوا (  اغایفطصم )
 ٠ ردشلوا دیش هددا دنب هتس وا یدلوا

 هدهسور تدمر لیصهلادمب ردملهتشب روح ) یدنفا یفطضم (

 اشا دم حارج هد ۱۰۱۰ بولوا بیطخو ماما هدکیلکهدعب یدلوا نک اس

 یدلوا یناطلس ماما هد ۱۰۱١ یداوا ماما هلککب یس هدنماخ ییماج
 م هجا ىلا زوکیا هسهفظو بولپربو ىس لوطابا ەد ۶ ۳

 یدا عاش هحهداسو . بستم هلع یدلیا تافو هدنسهعحا ید ۱۰۳۹۵ یدلدا 3



 رفع وراش ن ا E (. .ةدندنیاعصا لاح نسخ یدلواتوف
 ۱ * لیوط یدلوا توف ا ۷۱۷ی دلوا یتفم هل کیارو سردم
 ۰ ۰ یدا هلا

 هد ۳ بول وا یعودخ تان دنفالع ( نمالاوا ۰ یدنفایفطصم )

 كناطاسهفص هدلاو جو ۰۰ ید وا داماد ههداز رک یراص یدایا دلو

 یسیضاق هنردا وتر ۱۰۰۸ زدعلوا سردم- تا ههسرده ۰ یيدلياات

 كننابمش هنسوا یداوا یوطانا ردص هدنسکیا یعرکی كنيحر ۱۰۱۱ تولوا

 A بودالاصشا هدننوا كنمرع ۰ ۱۳ یدلوا مالسالا عش دک یمرکب

 یرکی كنبجر ۱۰۱۵ یداوا مال-الازیش ابا هدنسیکیآ یمرکی كنلوالاعسر
 ىدا روهشم هلقلماشا ناخد هلبا طارفا یدلبا تافو ندنشلع خلوق هدنسیکیا
 اطاس ردشانا ر وهظ یعوط هنناوا هنس قرق ندنو هدنداعس رد قلماشا ناخد

 . هاشم ۰ جحس؛شوشب * روقو « هیحو « لضاق ٠ ن هن راهناخ هدد

 3 رد دنا دم یرذارم ردراو ات 0

 ا ر وا یا ردلشدا (  یدنفا یفطصم )

 . كشراترضح ثلاثناخ دجم ناطلس هلیسهطساو اشاد زال یسیرهشم

 ی رلهدازبش امر هدنوناه سولح هد ۱۰۰۳ یدلوا اعم هناک دازېش یرلمودح

 و هدنس ولح لوا ناخ دچا ناطلس هدازهش هد ° بولوا ىنەحاوخ

 دهبناملسبولیق ین زاغ یدنفا هتلاعنص ردشلنالاحرا هد ۲۰۱۹ یدلوا یناطلس

 . ندایروب یدا هناباب یراوطا بولوا روهشم هلقالخا مراکم یدلدنا نفد
 . دوسعو ىلع یراهودخ یدا بیدا « لاص * ییارونریپ«ناسللا ولح «بنایخم

 ۰ ردرابدنفا

 بولوا ند تادناخ نوژیرطو ندرلهداز ناخ دارم ( اغا یفطصم )

 ( اعا یفطصم ) یداوا توف ادات هد ۱۰۱٩ یدیلربو یاب یی رلک
 هده-,دلوافرصتم هدادفب هباانفا ید یردارب كوس ردلعوا ءادجا لیوط

 هلرهلرب و یتا س لح هلقلا عا هدکدتک هنرزوا كناشا دوج هداز هلافح

 ردرکر طا ی e هددمان و 7 یاتوت .دارواو رنو دف رطوا
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 کص یدلوا داماد اشا دجەداز اشا نانس هد ۱۰۰۶ یدلوا یاب یجوف

 دع ناطلس یسهدلاو يادا توف ا ۲۰۱۱ تولوا یساغا یرهکب

 ی ) اعا ید ( یدنا رورب سظع تا یتا یسهاد كفا ناخ

 ردشلوا رومأم دءژینق هد,۱۰۱۲ بولوا ادع هدنترادص كناشاب ع نسح

 ردشلدبانفد هنشاب هدازمش تولوا توف هدننحر ۱۰۲۲ بواوا رم هدر

 یساعاوبق یترتلاب هدنواه یارس تولوا ندرلاغا قا ( اعا ینطصم جاحلا )

 ( شواچ ینطصم ) یدلوا توف هدسب بولوا دعاقتم هد ۱۰۱۲ یدلوا

 اشا ولتا جوا ردیلغوا شواح یرړیپ لیوکسا ندنسهلالس هداز رکلود

 - هلماعم هل دش و فنع بوردنوک ستم همورضرا هد ۱۰۱۳ هلفلوا ندنسابرقا

 ۰ رلیدلوا توف هدعب ردشلدنا لزع هدسیکیا نیدقک یساشا قاب

 كناشاب دمع دروق ردقانشوب ( ولاشا دروق ۰ اشا ینطصم )

 هدننافو اا لع زواب یدلوا یب رلکب هدعت و یشاب یجوبق ار ندنناپوسنم

 هدندم زا یاران کب ندوب هد ۳ هللکمروت؟ هنداعسرد ینوناه رهم

 ۰ ردشلوا دیهش هداروا هد ۱۰۱: یدلوا رومأم درح هناربا هللا لزع

 یثاب یجوق هسرتلاب هدنواه نوردنا ( یعقراص . اشا ینطصم )

 ناوهرکص تدمزاویمافا یر کب هدنسید,نوا كنلوالامسر ۱۰۰۵ و رادحسو
 پولک هداعسرد لاصفالادعب یدلوا یظفاحم دادن ءرکص یدلوا یسکب راکب

 « ید راکشا یداقتعا ۇس یدلدا هناما هدنرب یعرکی كنناعش ۱

 كنيدنفا ینطصم ن دروم ( هداز ناتسب ۰ یدنفا نطصم ( 2

 ۰ بلح هرک رشکیاو ماش هعفد چ وا سردم یدلیا دلوت هد ۹45 ردیمودخ

 ۰ بولوا یسیضاق لوسا-تسا هدنرخالایذاج ۹۹4 یدلوا یسالنم هنردا

 هتسوا بولوا لوطانا ردص ءدننسدقایذ 1۰۰۳ یدادا ل بدر"
 هدنناعش ۱۰۰ یدنلوا لزع هد ۱۰ ٤ یدلوا لیامور ردص هدنسهعخایذ 3

 هدنسیمرکی كنناضمر ۱۰۰۹ یدلدا لع هدننابمش ۱۰۰۸ یدلوا یسالنم هکم < 3

 ۰۱۵ یدلدا لزع دن فتا هل رقص ۱۰۱ را انا مور ردص ان

 15 نیدلاسمش دجا هدأ ر یخضاق یمایا ناق هدنامارق یدلوا توف ,دننامش

 ۰ یدبا فظن ول اصیحاصقلخ نسح و فراعردشل وا نفد هنس هب رت ۳

 هدنرخالاعسر ۱۰ بولوا سردم رددارغلب ) یدنفا یفطصم (
: 



 a e شک ی عج

 دیو روح ور رکس براوا یراربش راد ر یوا (اغایفطصم)

 ۰ یدلوا توف هد ۰ ۰٩ ردشلدا جارخا "

 یکی فا نانس هجوقو يودع كاش سایا ( اشا یفطصم )

 نیدوو راو تسو شع چ هد ۳ یدلوا یساغا یرهکی قرتلاب بولوا
 هرح بولوا یسیلاو ماش هعفد کیا ءدمیو راوشنط هنب هد ۹۹۹و ساوسو

 هد ۱۰۰۰ بولو هللا اشا دج یجروطس هدنقرط قالفا یدلوا روما

 .یدلوا دیبش
 ناو یوق ردسادننک كناشاب نانس (اهاب یفطصم )

 . هدنلوالامیر ۱۰۰۷ لصوم هد۱۰۰۱ هلا لزع هد ۹٩۸ یدلوا یسکپ رلکب
 دیهش ۱۳ ها ۸: یدلوا یکی کی رکب زایذ هطیو هنگ

 ۰ یدلوا
 ندنباص كتدنفا دوعسلاوا (هداز دوعسلاوا ۰ یدتفا ىفطضم )
 ۱۰۰ ۱ یدلوا یسالثم هسور ۰ هطلع ۰ یمردم نهج یدلنا دلو هد ٥

 هدهدعقلایذ بول وال وطاءاردص هدنلوالایذاج ۱۰۰۳ یسضاقلوماتسا هدنحر

 ۱۰۰۷ بولوا یبضاق لوماتسا انا هدنسهحایذ ۱۰۰۵ یتلیا لاصفا
 [ ۱۰۰۸ و شلسا لژع هدنسهدعقلایذ هتسوا یدلوا لیا مور ردص هدننر
 ؛ باک « مراص .لضاف ؛ملاع ردنوفدم هدننای یرد ردشلتا لاح را هدنرفص

 ۰ یدلیاهیشحم یررغو ررد یدا مقتتح

 . ۱۰۰۹ بولوا یسیتفم هرقنآ ۰ سردم ردیلغای ( یدنفآ ینظصم )

 3 7 هداز سف ۰ یدنفا ینطصم ) ۰ یدا ماص « لاع یدلوا توف هدنرفص

 | ریما یدلوا توف هدنربنوا كس هدعةلایذ ۱۰۱۱ بولوا سردم ردیلهساما

 ۱ 1 . یدا ندالضف ردنوفدم هس راع
 | ینافوقوم هدنخرا ۹۹: ضیفتاب ( هداز القا ۰ یدنفا یطصم )

 . ۱۰۱۰ قرەلوا یجهعطاقمو یسیحهبساحم لیامورو یجمان زورشاب هرکصو
 - اقم نیمرح ردیلکینالس ( یدنفا ینطصم ) ردشلبا تافو هرکصندنخرات

 ۲ یدلواتوف هدرلهتسو ددشلوا یسیحه سا یوطاناو یک ءابسو یسیح هعط

 ۱ ۰ یدزای جرار كلهنس قرق

 . ودق رفتم ردیمودع كناشاب دم إل ولەکت ) هدازداد ۰ اغا یطصم



  Eسس ۳۷۹

 ردیمودخ كناطلس عاخ ءاشاه . ( هداز ها داق رف ۰ اغ ر ۰

 ردیمودم كناشا دجاقیساردص . . (هداز ناطلس ماخ ۰ اشا , ینطصم ( 2

 هدنابراخ لا اماملا هد۱۰۰۱ یدلوا یسکب رلکی شک رکسو دارغا هردنس

 تولوا یب رلکب ی یطصم الال ( اشاب یطصم ) یدلوا دېش
 . یدلوا دیهش هد ۱۰۰۳ بولوا رومأم هبرح لزملادعبو یسلاو شعرم

 ریزو هد ۰ ۳ كناشا شوایس" (۵.یلس) ۱
 . ردشلوا توف هدع و ل هد ۱۰۰۱ یدلوا یسا رنک ۱

 هرکص ندکیو یثابشواچ هدفد کیا ردیلاسیلکق رق . (اشاب ینطصم ) -
 یتهاب کب رلکب بلح هزکبص یدلوا کب یلویکین هدنبو «رغز یباغا كواب
 لغوا ردشلوا دش هداروا بولوا رومأم هبرح هدنمرحم ۱۰۰۶ ردشلریو

 .یدا یب هزبو كب نیسح
 هدنم رح ۱۰۰6 بولواسردم ردیلهسورت ( یدنفا یانح یفطصم) 2

 فن ات ی( را "الامیادب) یدا ردتقمهرثنو مظن هدهئالث ةنسلایدلیا لاحت را ماک 3

 ۰ یدبا یحشاطل ؟رصیلافعض " ح ورلا ففخ ردشلبا

 هدب  بونلو هدنراقلزادرتفد همئط (هداز یاخ ۰ ۍدنفا یفطصم)

 ریپ رب تالناسکس ردشلوا توف هد ۱۰۰6 لزعلادعبو شاوا یرادرتفد رصم

 ات یدیا

 “ماش بولوا سردم ردیلهیسوط (كحوك ۰ یدنفایموط یفطصم)

 هددرت ینوشروق یدلواتوف هدنحوا نوا كنااوش ۶ یدلوایسالتم هکم

 ردکنوب هیت هلاسر ۰ ةنطاسلا قالطا یدا لماک « مع « عاش ردنوفدم

 یدلوا توف هدننابش ۱۰۰6 رود یبصو یدنفا قاب (یدنفا یفطصم) "
 سردم ردیلقهور (هداز هللاراج۰ یدنفا یناس یفطصم ) یدا دقتم ,لاص "
 هد ۱۰۰5 یدلوا میش هنرب كنآ هد ٩۸۰ یدل آه انا ندءهداز لکا بولوا .
 بول وا ردات هدسسیع مظن و رهام هداشناو رعش روق هده واز ردشلنا تافو 1

 : ۰ یدا كلام هطخ نسح ۱

 بوئوب هدنتهدخ اشاپ دوم هدنع ردیلهنسوب ردضایب . (افا یفطصم)
 هلن هتبخ بول وایسااهداعسلا راد هدنلاوش ۱۰۰۰۱ ردشفلآ هن واه یارس هدند وع

 ۰ ردشلوا توف هدعإ یدلدا دعاش هدن رخالایذاج ۷ 5



N 

 i زا فا ۳ ب ول وا نا هدر وضح و یرادرس

 . لدتسوو دم مداخ درو نا هربخذ تولوا د: سج هللا داعم هد ۹۹۰

 ۰ ردشلوا كاله هلا رده یتسابقع و امندوردشج اقبویلهرایهدرداچی رلاش اب دج

 ۱ ردیلغوا كندنفا لع لرهشتا ) هداژ یار ۰ یدنفا ینطصم (

 لماک هدیوقتو یوتفیدلیا تافو هد ٩٩۰ یدلوا یستقم رهشقا ۰ سردم

 س بردم ردیلب وکسا ( یدنفا ینطصم ) ردرایدنفالعایساو دجمیراردارن یدیا

 ٍ ۰ ردلاع یدلواتوف هدنلاوش ۹: بولوآ
 اد یلوطاا هد ٩٩۰ بوشش ندهللام  (یدنقا ینطصم (

 هد ٩۹۹٦ یدالیا رب یا رادرتفد باح هدنفلکت بضم و هن لزعلادعب

 ۰ یلوتم ك ینطصم) یدلوا یرادرتفد یلوطانا هنن هدعب یرادرتفد ینا یتش

 .  یدلوا یرادرتفد رصم هد ٩۹5 بولوا ندنرلرومآم هلام هدو ( هداز

 رصعرخاوا رلنونیدلوا نیمار مثهرکصو هطلغ ضیفتلاب ( شواچ ینطصم )
 .  ندهبلام ( یراص . یدنفا یتطصم )  رلیدلیا لاحنرا هدا دارع ناطلس

 ا پف راکت د ۱۰۰۲ ییا مور رارکت هد ٩544 سلبارط ؛هنوط بوش

 ۰ ردشلوا توف هدءب یدلوا یرادرتفد 3
 و دج هداز سلبا ( هداز یحاوخ ۰ یدنفا ینطصم )

 7 هد وا ردشلواتوف هد ۹٩۹۸ یدلوا یسالنم هندم ؛بلح «سردم

 «نیزکرای راهج تالک “لاسر قلعتم هبهضورفم ةولص یدیا دقتعم "میلس ؛لضاق
 . ۰ سردم ردلنکرب ( هداز سنوب . یدنفا ینطصم ) ردشمزاب حرش»هلک دص
 لوصحم ردشلوا توف هدنسهلص هد ۱۰۰ ۰ بولوا یسالتع | دنه « هک

 بولىقەلا E یدا رول | لیاقم دعاک ودنوسلوا یعرش عاسم ییاضق

 ۱ ۰ یدنا رایوس زوس جم بورونوا هللا راقو
 ورسح ندناضق ردلهوروتسوا هدرتسانم ( یضاق . اشاب نطصم )

 یحمزک دن هناشاب ناتع مظعاردص بووقوا سرد ندنآ ردیردارب كندننا

 هلیس اب کب رلکب هدعب ردشلوا یخاق بونلو هر ھف زبرات هد ۳ یدلوا

 ردشلبا لاح را هد ۱۰۰۱ یدلوا یلاو هکااع نالوا همیض ندنارباو یریوک

 ۱ ۰ ردبحاص هعرک قالخا



۱ 
 ۰ یدلوا توف هدنرفص ٩۷۹ بول وا یشاب میم

 هدنوناه نوردنا ردبسهدازع كناشاب دم یللقوص ) اشا یفطصم )

 یدلوا یشاب یجرقاچ هدنناضمر ٩۳۲ و روخاریم كجوک ءدنجورخ هتل
 یدلاق هداروا هددم تدم یدلوا ینیکپ رلکب نیدون هرکصو |سمالاریم هدمپ

 ۰ یدبا مئاخ هدافس ۰ ردم یلدا بیدأت هد ٩

 شعم هد ٩۷۲ ردیمودنت كناشاب رفنح ( اشا یماخ یفطصم)
 یوط هنرلخرات ۹۸5 قردلاق هداروا تدم ینخرب یدلوا یسکپ رلکب

 ۰ ردیعاش یدلیا لاحرا

 یماغا یزمکی شتاب ندنواغ نوردنا ردنکرخن ۰ (ا یفطصم)
 ۰ یدلبا لاح را هدعبو لاصفا هد ۹۸۳ یدلوا

 بولواندنسهلالس میولوقوص هدهئسوب ( هرق * الال ۰ اشا یفطصم )

 نایلسناطلس ردشلوالخاد هنواه نوردنا هلذلوا یردارب كلاشا ورسخیلد

 كحوک بوقخ هکولب هرکصادقدلوا یشاب رر هنس یتلا هنراترضح ناخ

 ملسناطاس نکیآ هدازهش ارخومو کب دفص هدب یدلوا ریکنشاچو روخاریم

 هغزوب هرق نکيا هدندیما ترازو قلارا  یدلوا الال هخراترضح ینا

 مورضراو ناو هرکص بواوا یسکب رلکب راوشمط هدعب یداردنوک هنعایهس
 یرادرسنع هلترازو هنر هدعبو یسلاو ماش هنسزکس هدعبو یسلاو بلحو

 سیربق هرکص یدلوا سداس ریزو بوردشا وفع ندنمدخوب قحنا یدلوا
 بوللو رادرس هدهدنرد رام نارا یدایاافا یتمدخوا بولوا رادرس هنفف

 ینوک یصجوا یمرکیای ییغشب كنرخالایذاج ۹۸۸ یدلوایأت ریزو تیاهن

 قتافو مو لوا نوک ید نوا ردنوفذم هدنسیلوح یبماح بونا یدلیا تافو

 (اهابدع)یودخ ندنا بولآ ینسعرک كنوضناق یروغ كالم ردشهریوربخآ
 ندنسهسسدورکم ىدا الع ع٤ ءاهدو رکف بحاص « لداع « لقاع ردشلوا

 هکرلهداز اشاب داهرف ردراشمامهلوا نیماندنسودنک رلاشا دمع یلقوصو متسر

 ۱ رد رالعوا کوا

 یبرلکپ هدعب ردیسادضگ كناشاب لاز ( یراص ۰ اشاب ینطصم )
 شواچ دارم یدلدا نفد هنحراخ ینه ر كنا هدشافو یدلریو یہا

 ۰ ردشلیا عضو رینم هند“



 ۱ بس ۳۷۷ تم
 .قداصم هراکدنوادخ ترضح تافو موب هیحوت یدلوا یحناثن ًابناث هلبلح
 هدنماکنه قمالغا هلکمروک یونان هدلوخد هکعوا لا هلمظعا ردص بولوا

 ٩۷9 ردشامریدتنا قرف هیدسیک بوقچ هدلاحرب نادنخ هلیتعصت ریزو
 یدلدا نفد هنئای كتىدنفا لص یردارب هدویا یدایا لاحت را ءدنلوالامسر

 هلداشنا دیا-صق ههناهأش تاذ بولوا عاش یدای هیکتو ماجو عماج هداروا
 كلاسلاتاحرد ) ینافلوم یدلآ هزناح ردق كوب ییرکی هقشبندتمدخ هدنعدقت

 هجرت ۰ قالخالا بتارسیف قالفنا بهاوم ۰ نامع لآ جرات ۰ كلاملاتاقبطف

 . رد ( تأشنم ۰ ةوبلا ج رامم

 ردسودخم كرحات مان ىلع دج یلهیت ( ناتسب ۰ یدنفا یفطعم )

 یدلروسناسحا یسهسردمیصخ نالوا ماغهد ٩:7 یدلوا سردم بوشیلاچ

 ۵۶٩و یسضاف لوماتسا هدننامش ٩6۲ یدلوا یتیضاق هرداو هسورب هدعب

 یدلوا یرکسضاف لیا مور ینوک یجنثواو یرکسعیضاق یلوطانا هدننابمش
 میسر هدنسا وعد نمرکد ندا نوکتهدنسارا رلاشاب ردحو مت سرهد ۸

 هلفلوا راکشایار بونلوا شیتفتو لژع هن رزوا یمکح یاطعا هتهع اشاب
 هنشتف تل وماتسا هعفد ییاهدنرلدنس ۷۷٩و ۸ یدلر وهفیظو هخازونوازو

 یدنفا دوعسلاوا ردشلوا توف هدنسید یعرکی كنناضمر ٩۷۷ یدلوا رومأم
 ولو دا نون داتساو برعلا ناسالا 2 یدالدیا نفد هوبا بولق ییزاغ

 ا یک دلرانلوآفلس هدنراصنم ههلآراغم یدلیا هفوص تقرط لک
 . دافلوافلخ تاذو هدقدنلوا لزع هلسیرغا قایارب یدنفا ریما لولعم هلکلبا

 .دنشاح تارابع كنهمیرشلاردص ردشعد قدرانروق یشاب هلسپیعا قایا هلهزب

 یودح كنو رددنفا دج یودخم یدزای ینسهلاسر یزجمیال ۇزجو ینیرا

 كنيدنفا ىلع ( ناتسب «كچوک یدنفا یفطصم ) ردیدنفا یفطصم ندیلاوم
 یستفم اسیتفم یدلوا لعم ههلس ناطلس «دازهش قلارارو سرذم ردود
 ۰ یدیا دهاز .دناع + ع یدلوا توف هدنسهدعقلا یذد ۷ نکیا

 یکی بولوا شردم ردیلهفوص ( ینازخ ۰ یدشنفا یفطصم )
 سعاش ماع ردشلوا توف هدناوالا عجد ۹ یدلوا سردم هدرادراو

 یدلوا توف هد ٩۷٩۹ بولوا سردم ردلرهشالا ( یدنفایفطصم ) ردرهام

 ( یدنفا یفطصم ) ید لاغتشالا ددش . نهدلا دیدح < رکشهاوخ هلع



۳ ET RGبل تب ۳۷ ی  

 گراد هد 0 مورض را هد ۱ بوقبح هحراخ هدعب شتاب کک

 یب ءنغ نداروا بواوا الال ءدزاب هدازهش هرکس برو

 نیدمهک قوچو یدشلوا لزع هد ٩۷۳ یدلوا یسلاو رصم هد ۷۰٩و

 یبحاص فرشو ناش شلبا انب یتسهملق صراقو شلبا حف یناورش یداوآ ¿ توف
 ۰ ردرلاشا (مارموناوضر) یراهودخ ی

 هدنلوالامسر۹۷۳ یدلوایئابشواچ هدعب ویاب یجویق ( اغا ینطصم )

 ۰ یدل وا ت

 نوردنا ردردارب كناشاب یسش ( ولدجا لزق ۰ اشاب نطصم )
 یسکب رلکب لیامور هد ٩٩۲ یدلوا روخاریمو یشاب یجوبق هسرتلاب هدنوناع
 هد ٩۷۲ هلکم امدا عف ییهطلام یدلوا ساخ ریزو هدنمرڅ ۹34 بولوآ
 ردشلبا لاحرا نکیا هدنافرع هد ٩۷۰ بودیک هحو شلسا دعاقت اعدتسالاب

 ۰ یدلاق یزقرب هللعوا ج وا یدا لوقلا قداصو فصنم ولتلها

 لیا مور ردیمودخ كهللادبع نب نسح  (یدنفا قرشع نطصم)
 هدیزیاب هدازهش هد ۰٩٩و یضاق هدشوکساخ اشاب دوعو سردم ریا
 یدلوا یسبضاق رهشیکساو یدایا باستا هلا رعش داشنا هدنغاظفاحع هنردا
 "یشنم ۰ یاش یدلیا لاحرا هد :٩۷ نکا یغاق «دهحاروا تیاهن

e۱ ۰ رد  

 یدص كندنفا نانس لبنس لیصحلادمب ( هرق ۰ یدنفا یفطصم )

 هاج ناطلبس امرهم هدراهکتاو یداریخوا هنته یدنفا زوم 9

 یودغ یدا رهام هدئدحو ریسفت ردشلیا تافو هد ٩۸۵ یدلوا ظعاو

 ۱ ۰ ردیدنفا مهاربا
 رصع بولوا یشابدطوا ضفتلاب هدنواه نوردنا ( اشا یفطصم )

 هد ۹۸۲ بولوا یسکبرلکب بیع سلبارط هدعبو ریازج هدیناث ملس ناطلس
 . یدلواتوف هدعب ردشفلوب هدنرفس داولاقلح

 ردیمودنم كلالج یخاق یلهیسوط (یجناشن هجوق ۰ اشاب یفطصم) .
 ردشلوا باتکلا سیر هرکصو یتاکرس هاشاب مهاربا كنرف لیصحملادیب

 هد کحهربو هنمودنع ینلیحناشن اشاب متسر هد ٩:4 بواوا یحناشن هد ۱

 هراونکس هد ٩۷ ردشلوا یشاب هقرفتمو شردتا دعاقت بودبا هسیسد



 ۰ ردرللوا توقف هد ٩٩۳۲ و ۰ بولوا ۱ ِ

 ۱ 2 OT ۱۳۳2 دبی و ی

 ۱ ۱ یر : گیت

 رخ 7 اتا (ادردلایباجش) بودوق وا یراخ و یواضم تاعفدلاب هداروا

 هسر ردم كيغلا ء هددنقرعس یدنلوا داشرا هدنتمدخ یودع ندج یجاح

 دیر هتسس واز (یدنقرع- هللادعدجاوخ )و یدلوا یتفمو سردم

 9 هعفدرب هللا ق قشعتو رح یک دننکلع نکیا هددنقرمس ردشلوا توف هد
 2 رع ینکیدا هدنساجر هسردم هتراغوآ یسریشمه ےک دلج یھی هقرطوا

 رایدتا (دجا ؛ ىلع ) یربلغوا دوم یلهلقم رانکوب یدک هاوبقم ہدکدلیا

 ۱ وا r كناشاب متسز . ( لغوا یلدتق ۰ كبىاشب ینطصم )
 ی . قطصم ( ردرعاش د ) ییاشم ( یودخ یدلوا توف هدرادنسوت ردرعاش 0

 ۰ هدمورضرا یدلوا یکب نوزبرط هد ٩٩٩ والدم هد ٩٩۷ بولوانداما ( كب
 2 : یاارا دهش یرعقوب هیتبرخ رامج طااردنکسا ییکرخ |
 هد٩٩۹ بولوا ندارعا ردشادنرق كناشام نوفیوط (اشا یفطصم J ا 23

 ردشنالاحم را هدنمرخ ۹۷2 بول وایسیکی رلکب هتسوب هدعب یدلوا یی هطلم : -

 م .بولوا سردم ردیلهیسوط (  نالغوا - یدتفا یفطصم) ۰
 ا ۰ .یدبا دمتم « لاع یدلوا دیهش هدا نالغ هدنرفص

 0 و ردنم و دن كنیدنفادج نیدلایحم :( هدازرامم . یدنفا یقطصم (

 ارح تعحر یدلوا ییضاق :هسوزب هد ۹٩۳ یسزدما و یز
 . لوتاتا هدلاوش ٩26 و ییضاق هنردا هدنلاوش هتسوا قحنا.یدلدبا لع
 . هدئرخالایذاج ٩۷۱ تولوا ییضاق هنیدم هدنناصم ۹4٩۸ بولوا یننضاق
 .  تفشم بولوا ندالع لوصف ردشلوا توق هدنلاوش هنسواو شلدا لع
 ˆ یدلواتوف هدنکلعک یبودخم کیا یدنارورفع هلکعروک ارس كل رکسعضاقو

 هحاتفمو هباده « یسهیشاح هزعو رزد یمهشاح هنحم ولت یلح نسح

 ندندالوا ردراو یا هدنرابنک ییا یجرش هسفاک یقاقطت هقفاومو 3

 لاح را هد ۹٩۱ نکیا یسیضاقاج ( یدنفایزوا هاربا هداز اعم ) ندناضقو

 2 ردراو یرعش ناوبد بولوا یحعم ٤ ملغ ۰ رعاش ردشلنا

 ِ ردمودّخ كانیدنفایدنعرادرتفد ( هداز یوح . یدنفایفطصم )

 ۱ هاست تب رات ر صح ناخ ناعلس ناطلس ( هزق ۰ اشا نیهاش قطصم ])



 ۳۷۳ ح

 ۰ یدارعاش یدلوا توف هد ٩ < بولوا ندمناخ

 . یدلوا توف هد ٩26 ردسودخ كهتلادج ر ) هدد نتسف)

 شاب هد ٩4۱ ینا رادرتفد هد ٩۳۰ و ینسا هن را ( یلح ینطصم )

 نیما یدلدآ نفد هنیتکم شاط یدلوا توف هدنرفص ٩4٩ یدلوا رادرتفد

 ردسلح نجرلادبع یمودع ردشعد رلهداز یتماق هندالوا بولوا كنون وج

 یدلوا توف نکیا ندنلاجر رلهنسوب بواوا یشاب یجناتسب ( اغا ینطصم )
 ۰ ردراو یرادهدم ءدیوکرت راسو ییوک لایو زوقکب

 هشلخ یجاح ردلاسینغم ) هدازاعم ۰ یدنفا نیدلاصم ینطصم )

 یدلسیق هلقح ینیزامن جوارت هنس قرق بولوا یدرم كندنفا حوصنو
 ء ظفاح ۰ لع ردندهنظم ردنوفدم هدنتسه واز رلش ز بودنا تافو هددسورب

 ۰ یدیا عضاوتم  تیدا < اص

 نخ وسردم ردیلغوا ككب ىلع هداز اشاادع ینامارق (  كب ىنطصم )
 یدا فقع ۰ اص ۰ للا طدوتم یدلوا توف هد ٩٩٨ یدلوا یسردم

 توف هدنرلفرط نارا یدیا یتاعاین كداب هدازهش ( یلح ینطصم )

 . ردشلوا

 دجا نئاخ یدا جارس رب یلرصم هدنئاوا ( راشن ۰ اشاب نطصم )

 چ ديما هنس چپ وا ییا یدلوا ندنرلفشاک رصم هاعلوا شلاق ندنلام اشا

 بقلت هد ) ناغصقص) هدنلصا ىدلا یانو هلکمح هلق یراقراس پولوا

 ریما هدعب یدلدا لزع هد ٩٤۷ یدلوا یسیکب راکب نع هد ٩:۳۲ یدیشفلوا
 هد۱۳٩ لزعلادعب یدلوا ذوف بحاصو یلاو رازکت هدنع هد ٩۰۷ بول وا >

 ۰ یدلیا اشنا سرادمو مماوح یدلوا توف هد ٩۱۷ یدلوا لاو رارکت
 رد-ہمودع كنراصح هرق نندلاسمش ) یرتحا ۰ ین ی

 مسوک ۰ لضاف یدلوا توف هد ٩۰۱ یدلوا سردم بولوا قم ةم هددهاتوک "

 نکیا شب كنرتخا » (قارف) هدنقح ردفلوم ناسللا عماحو هه یدا

 ۰ ردشعد «یدلوانوجم یرتخا نیولوادعسیبااط ۰ یدلوا نوا یهسردم

 هدنرخالاعسر ۹٩1۸ تولوا ندنیسردم ردماقمزا (  یدنفا نطصم (

 ۰ یداآ ندادص یدلوا توف

 یدلپا دلوت هد ۸۸۶ ندنباص یدنفاناملس یوادم ( یدنفا نطصم )



 ۲ بت مس

 و (كب نطصم ) یدلوا توف الوتقم هدقدلوا تراس هلا كب نالس هد ۳
  یور) هداروا بودیک هدنه هرکص یدلوایب نع ۵ رک تکی نابس
 13 . یدک ردق هنافوو یدلآ ین (ناخ

 بولوا نداما هدرصم ردیمودخ كناشا دم لقس  (اشا قطصم )
 ۰ ردشلنا لاحرا هرکص ندنحم را ۹٩4٩ بولوا یهکبرلکب نع هرکص

 هدنقو زا بولوا ندننابو-ذم اشاپ یرپ ردیلهنسو (اشاپ قطصم )

 هدن واه ناوبد یدیشملوا رک لیا مود بولوا کب رلکبو یشاب یجویق
 . داماداک او یدلوا ینا رزو هدع و ٿلا رزو هلقوس هبلاراشم هلغمالاق رزو

 ردراشهرو تدح هلک ازت نی رد ناقهل و میلسناطاس ترضح یدل وب نیءت قره وا
 ٩۳۵ یداوا ینا رزو هش هد ٩۲٩ یدلوا یسلاو رصم هدنرخاوا ۸

 هداروا هکیدنلوا نفد هللالقن دهزویکک,وشمن یداواتوف هدلوسناتسا هدننابعش

 هدرهشیکسا یدیشابا فقو ءربثک بتک بواب تراعو دوازو هسردمو عماح

 لداع ردراو یتکم یخد هدراصح بولوا یراعو هسردمو عماحرت ید

 یمهسردم ناطلس هدهسورب ) یدننادم نیدلایع ( یودحم ىدا فصنمو

 ید منکر لسوههمولعو ملسو ملح ردشلوا توف هد ۱ نکیآ یسردم
 ۰ ردن وفدم هدو و یرکا یدلوا توف هد ٩ ( كیدجا ) یودخم د

 یماغا هدام لا باب ردیلعوا كکب دوقروق ( شاب هرق ۰ اغا ینطصم )
 ي ردشادا نفد هنعءاح بوسام هما بودنا تافو هد ٩۳۷ تولوا

 هد ٩۳۹ بولوا یسردم ثیدحملا راد ( یلحاشا ۰ یناکی ینطصم )

 ۰ یدبا یثام ۰ ملح « لضاف یدلوا توف

 زدیلهنسوب -- ردکعد رابتخاهحدووانرا- ( قالپ ۰ اشاب نطصم )

 هد ٩۲٩ بولوا کب سودر هدعب یدلوا یبهنای ج ورماب ندنواه نوردنا
 هرکص ندحوزت هللا یسهربتمرب هدنما « نابوخ هاش » ردشلوا ایرد نادوبق

 یدلدنا لزع هتسوا بولوا یسکب راکب ماش هد ٩۳۸ یداوا ترازو لثا

 هد ٩۰ بولک مدار د هرکص یدادآ راستخا دعاقت بودنک هرصم هدعب

 ردراویسردمو عماج هدیلوپلک یدلدا نفد هتسههرت هدوا ردشما تافو

 ۰ رد(كب دجا)یودخ
 نایلس ناطلس صع یارسا ( هدازاشاب اص ۰ اشا یربما ینطصم )



 a ۳۷1 — _ئ

 ی (E ۰ نیو (نواخ هرهم) هد ۱۰ ۱1 ییربتم ودعا انب ی

 a 2 شوط یآ نار كز ا 1 ی زی 3

 ۰ یدلدا ن نفد هه ققوط هدنافو یدلوا ۶ 23

 دیزاب ناطلس نوح تواوا ضیفع ندنوناه نوردنا
E aیهدخندیبسو یدنلوا مانعا هاب وروا بوقبح هلقلشب یحوبق رد  

 . یدلوایریزو. هت هرکس ردشلوا یننکب رکی لیا ور د ای
 ایدأت هد ٩۱٩ ىدا ین ههسوربو لزع هد ٩۱۸ یدلوا تءآردص هد 37

 یعاروابوبای عماح هدنداعسرد یدلدنا نفد هنسهت روم هد اروا یدلواتوف
 تاون زا

eقم از ات ی ی  Clr Eدشت اس نا ی دا  

 ۰ یدیآ ردتقم دم یدلوا بوسه هما

 ۳ دز اب ناطاس ردسودح كناشا دواد قبسا ردص tl) ینطصم)

 یدلوا یساشاب هیساما هدعب یدلرو ییاونع قلاشا بولوا داماد رر

 هاضق هدنن ران ٩۳۰ یدلوا رزو کا دیو ربا هدشالو و

 7 ۰ یدلوآ توف "

 - هدنسهراع ناریدلاح قرملوا نداما نماد كر٠ طصم)
 ِ .یدلوا دیش هد ۳ 3

 هالامور ةن رص بولوایسادخک لوطا, .(ریلج ۲ ۲
aیجاح ( ك طصم ) ردشعا دیش ییهراجب هدءهرص ینیدنلوا مانعا ا  

 ربصم ق بولوا ندارما ردندنسابرقا كب مارب یتامارق هک هدازکب هزج ۱

 ۱ ۰ ردشلوا توف هدعبو شفلوب هدنسه راج
 هنیراترضح لوا لس ناطلس ردیمودخ كناشاب ردنکسا _ (اغا ینطصء)

 هک دد وا یسیلاو ماش سابارط ءدنشفرصم قرەلوا نداسا یدلوا داماد 3

 دیش هدنرح اقشا ةدن را ر ا ٩۳۲ تولوا E تحهرب و همالع

 قطضم)یداوا دېش هدو هد ٩۳۲ بولوایب قوازو (كب ینطصم ) یدلوا
 .یدلوا دیهش هدنید راغ هعک بولوا کب قیئروزا ا( 3

 . یدلوا یب نع هد ٩۳۰ هدنتوف كب نیتسح ولمور ( كب ینطصم ۳ و

 . یدلیا تکرح لزوک بوریدنلو هدنماقم راشتسم ییرب هدنمان هجاوخ ةو



 SE تب

 ۱ فک 2 وات ادات بوردنوک هرصع 19 رذغلوا ربسآ

 ردندم اا ناطلس یارعا ردلغوا كکب نسح (تییطصه)
 زکد یدلوا یسادضتک رادیلس بولوا هداز انا دجا هجهرق ( ك ینطصم )

FL BY E 2هژوهرب « یدناوب هدهد  

 33 )یدل وا دبش ہد ۸٥۷ یدل ا افلخ هکب ناعنک ی لاف زق رق
 3 ۳ صم ۰ كر ینطصم ) ردندهعیجمش یاصا ردمودخم كب مساق ( كب
 : یدلیا راعا لیوحلاب نداسدلک ینیدصههرتسانم ردندنمادخ یرلترضح عاف

 ِ ۰ ردشلوا دیش هد ۸۷ قرلوا یاد راجو

 | یدلوا یسیضاق هنردآ هد ۸۸۵ سردم ردلعوا دج ) یدنفا ینطصم )

 aS ردشلوا توف هداروا

 e هدازکب یشح ( هدازکب هزج . اشابإینطصم )

 :سزو هدنرلح رات ۸۷۰ هلفلوا یروظنم ینا ناخدج ناطاس بولوا ندا صا

 "بیس یدلوا نکاس هدرادکسا ردشلوا دعاقتمو لوزعم هد ۸۷۹ یدلوا

 یداوا رزو رارکت هد ۸۸۰ یدلوا یو هدنسیواسم كناشاپدوځ یرابدا

 یغاعش هسورب بولوا لوزعم هدهلبلق تدم ا كىاشاب دچا كیدک :

 هد رق یا ریما هد هسورت ردشلوا توف نوا هداروا هد ۸ یدلرو

 ۔ هعلق ردنو حق یلوک هنا یدیا نیطف < لقا یدلوا یشادقرا را هش رد

 ET ۰ ردشملا ربع یتس

 ا ردنلغوا كکب ازربم یعودع كتینأت كرد ( كى ین :طصم )

 ندر شع قاسراو 1 یدل وا دیدات و هدقدقح هسوفق ندنلا یدالوا

 هسوسرط هدکدتک قرملوا رادرس هنرزوا اشاب مس بوروک تنواعم
 ۰ ردشلوا توف ادات هدرصم هدهدزاب لئاوا بوحاق

 . یسجلبا سورکنا بولوا برقم كج هدازمش ( كب ینطصم )
 هدهیساما (كیلکک ۰ شواچ ینطصم ) ردشلوا توف هدرلارواو شمردنوک

 ٠ شلوادنسم لثان هلکتنک رشیم نوجا سولح غیبت هیأت ناخ دیزباب ناطلس

 لوق بولوا یثاب یوش هماج ( كب نطصم ) ردشلوا توف .دنجا لابقاوو



 یدلبا نفد »اروا بودا اتنا قره وا ما اددخ قيد ا ف اعاب لع هدک < ١
 اھا ىلع ندناربمریم هلع ردنوفدم هدنک وا یار لدم وب هداشاب ىلع

 هنادب قرماو غ رابه جسم بول كنه لع لحوب هکردیوسفم نا
 ۰ ردشعای دسر هدنامهرق كوس هنمات شات ىلع

 ۰ ردبناک«یاشیدلواتوف هد ٩۱۸ ردیهنتشرب ( ېلح یحسم) ۰

 نکیآ معز ردیمودخ كب ینطصم یسادخک اشاب متسر  (یلج یاشم)

 رد عاش یدلوا توف هد ۹66
 یالس هد وبا بولک هنداعسرد ردیلسیلت ( یدنفا ینطصم قاتشم )

 یدلوا دېش هداروا هد ۱۲2۷ هلندوع هنتکلع تم یدلوا ی یکم

 ۰ ردیعاس ناود بحاص ندهنظم ۱

 بحاص هدراودا لع بولوا یئاتکب ردللوبلاتسا (یلچ یرش)

 لوا ندنسولح یدلوا حدن هیأت ماس ناطلس هدنکلهداربش هاقلوا راد ۱

 ۰ رد عاش ردشلیا لاحم را
 ۰ یدلیا تافو هد ۱۰۱۳ رد عاش ناربا رکا 

 ۰ ردف رظیعاشیدلوا توفءد ۱۰۹۵ ردلوداتسا ( یلحدج ی رشم )

 ناود هد ۲۵۳۲ یدلیا دلو هد ۱۲۱ (یدنفا لععاسا ظفاح قفشم

 رخاوا هلفلوا یشیورد یئولخ یدلوا ررحم هثداوح درج هدعب یدربک هنت

 ینیدلوانويدلوا ديدان هللا تحاسو اوزا هدیناخ دیا دبع ترضح یصع
 ۰ ردراو یئأاشنم بولوا نداشنا بابراو ندارعش یدمهنلس

 هد۱۰۰< بولوا ندنرابتاک نواه ناود ردداقوت (یلح دم قشم
 ۰ رد عاش یدلوا توق

 ناطاس بولوا سردم «بتاک ردلکبنالس  (یدنفا دجا یدومشم )

 .یدا عاش یدشش هندهع رخاوا ناخ دیحشادع

 یویشابیرکسع نیدلاردب خیشهنوایم "یضاق ( هجولکرو ۰ ینطصم )
 `« یدلواتوفهدمال داعناطاسرصعلئاو ااسدأت هدندناشاب دیزباب یدآ

 هدننرامایردب ردمودخم كکب دج یبفکیا ( ینامارق ۰ كب ا :

 هنلعوا یلردقلوذ هدهعفدر و دهناهع رک اسع هعودر يدنا یعوبشاب ی رکسع 3 :

 8 ۲٤



 ا 4

 طاس دزد دنا رفت كليا كن اهاخرک اع ردمودع یدلقا دجآ یجاح

 اولریم هد ۱۲۰۲ و یالاربم هدعب یدلوا رواپ هدد راد ص هد اشاب دشر دو

 دن اشاب ردح بودا لارا نکیآ ندنساضعا یسلح هصاخ هد ۱۲۷۲ بولوا

 ردن وفدم هدننابیخد (یدنفا یردن)یردار یدلدا نقد هننای یرد

 : زدم و كنىدنفادعسا ( هدانماما ۰ یدنفا د دوعسم )

 ںواکەت داعس رد ہرکص ندقدلوا یتقم ہدارواردیل ب رص۔ق ( یدنفادوعسم)

 ردشلواتوفهدنناضمر ۱۳۱۱و شلوا لعمهنسهمدخ نواه ةقسومو یس هنا هکم

 . یدا اعر نسم یدنلوا نیست هنتمدخ (یدنفا تعفر) ودع

 هد ۸٩۳ بولوا ندنربهاشم یاما یبا مور ( هجلزق ۰ كب سم )

 ردشلواتوف هدلاحو بولوا سویح هلکمردنودزوب هده راع

 ۰ ردسودحم كندنفا هللا ما ( هدازیاق ۰ یدنفا یلس )

 ۱۲۱۲ بولوا یسالنم هبلق . سردم ( یدنفا نجرلادبع سم )
 ۰ ید اص«لاعیدلوا توف هدنمرم

 یارس ردیسهلوک كنراترضح یاد ج ناطلس ( اشا دجا عسم)

 نادویق هلیغاحس یلوملک هلا لع هد ۸۸۵ بوقبح هلترازو هسرتلاب هدنوباع
 یدلوا نادومق هد ۸۸٩ هدندمزا یدلوا یریزو هبق را کم هد ۸۸ ردشلوا

 ریزو هنب ةدمب یدلوا یسیکب رلکب لیا مور هد ۸٩۸ هللا لزع هد ۷
 .یذاچ ٩۰۷ یدلوا مظعا ردص ءد ٩۰0 هدنندوع یدتکهج هرکص یدلوا

 ردنوفدم هدنعهاحاشات داح یدلواتوف بولیربق یعایا هدنش رح هطلع هدنلوالا

 ردتقم ؛ردم ردراو هدناربخ راس ردشلبا اشنا هسردهر هللا ییماج مردوب

 ۰ یدا تفرعم بحاص

 هدعب ا یب هسولد هد ٩۵۰ بولرا ندا ما ( كب م (

 ۰ یدلوا توف
 هد ۹۸۲ یدلوایثاب رادهنیزخ ردندرایشاوط قا ( اشا نایلس میسم )

 بقاعتم یتسولج كنرلترضح ثلا دارم ناطاس بولوا یسیلاو صم
 هلع هدنلوالا یداج ۹۸۸ بولوا یلاو هامنوا هنس شب یدلریو ترازو
 بولوا مظعا ردص هد ۱۹۳ بولوا یاقمعاق ترادص هدعب یدلوا نیشن هق

 ءرق یدلوا توف ءدنرخالا یذاج ۹٩۷ یدلیا افتسا هدنرخالا عیر ۶



 تب ۳۷۷ س 2 و

 ردسودخم كنا دعس و یلج رک ا ك ا

 روا هانا د یوکناتسا هدنلنع ندنرادص كنب ردن بواوا ىا جوق

 ۰ یدلوا توف هدنحوا رب تانه ۷۱ امد رود یدیشلوا

 هدنرحالاعسر ۱۳۱۱ بولوا سردم ) هداز یمتج ۰ یدنفا دوعس )

 ۱ ۱ ۰ یدلوا توف
 یساغا ریکشیب هد ۱۲۲۸ بواواض یفم ندنواه نوردنآ  (اغا دوعسم)
 ۰ یدلوا توف هدعبو دعاقتم هتسوا بولوا دنمل د هنس و

 یردب ردیمودخ كندنفا نامل یثابیکح (  یدنفآ ینطصم دوسم )
 . هدهسیدلباما اهلی نوتفلاک اد هنيو بواوا مباتهنسوهو اوهویو یعاس هنلیصح

 یداوا ییشابیگحودرا هد ۲۲۱ ردشمامریک ههیط بتکم بوزک هدراولاب
 : هکمو النم یدلوا یهاشدا بیطرس هدنحوا نوا كنرخالا یذاج ۳

 كنمرع ۱۲۳۰ یدلدا لزع «دنرخاوا كنلاوش ۱۲۳۲ یدلوا ردق یاب

 یودنش یدا ندنورت پابرا ردنوفدم هدرلنکسم یدلبا تافو هدنسکیا نوا

 یرکید یدلوا یسالنم سدق هدنرخالا یذاچ ۲56 (یدنفا بحت ناھا )
 ۰ ردیدنفا ( یظفح دجا ) یسفجواو ( یدنفا هافر قطصم)

 ۱۲۶۰ بولوا ندماشم ( هداز یحوصت ۰ یدنفا دم دوم ) 1
 ۰ یدلوا توف .دنحوا یرکی یسەدعقلایذ

 e نوزیرط بواوا یولوم ردلناغزق (یدننادووس) ۰۰
 ۰ یدلوا توف هد ۲ یدلوا یش و

 ردارب کیا ندناکحاوخ تور ى5 زاتزب ظفاح ( یدنفا دم دوعنم) 3

 یدا یتاک ریعش هجرت بحاصو یتاک لبطصا یدشفا مهدا گو هکرایدا -
 لاح را »۲۲۲ یدنفایهداو هد كن رخالا 2 ۱۳۲۰۸ یدنفا دوععم 1

 ؛ ردنوفدتتتسهلکا نت ا یدلیا

 روشحس ردیردارب كناشاب دعسا هدازیفملشایا ( اغا دم دوعسم)
 یداوا ا هب هنس وب هاب یجهربچ هدب یدل وا یاب یجوق هد ۳:۲ 3

 ینومطسقهدعب یا نوا هرص هد ۶ یدلوا لوا روحاربم هد ۳ ت

 ۱۳۵۹ ۰ نکیالوزعم هلیصانم رود هدو یداوا یلسنم هرقنا هد ۲4۸و ی

 7 ۰ ردب وذدم هد و آید وا توف هد داعس رد هدنزوّقط كناضهر

 یبادنشک كناغا فسو ندا تافو هد ۸۰ ) اشا دجا دوعسم )



 ۱ ٠ ا ریمعت تولز روم

 ا و دم e دج یا ی دوعس» (

 2 هدسو رب هدوب ها ندشانی ردن هلت رله رب عا 6 اخ یراثرا

 هده ۇزج فراعم یدلواتوف ًانوعطم هداروا هدناوالا عبر ۱۰۹۱ یداردنوک
 2 ۰ یدا رداق هرعو رهام

 ۱۱۱ و ا ( هداژ دعم . یدتفا دوءسم )

 ِ ۰ یدلوا توف
 سردم بولوا ییودتم كنبدنقا لیعاعسا قعماونا ۰ ( یدنقا دوسم )

 و ۰ یدیا
 te رتیموتخم كناعا دس فرش (٠ فلات دومسم فرش )

 ۱ ی .۰یدلیالاح را هداروا هدنرخالا عسر ۱۱۹۵ ردشلوا هم رکھ کم ربما

 E os یدلوا ندناکحاوخ ضفتلاب ندلق . (یدننا قطصم دوم )

 ۴۰ دونم ) يت اک ناطلس هدلاو قتع ردنوفدم هددچا هحءهرق یدتا تافو هد

 | كنو یدلوا توف هدندرد یرکی كنناضمر ۱۲۱۵ ( یدنفا نطصم هداژ

 ۱ ی ۰ ردللوا یدفحای مود
 ۱ هدیرح هد ۱۱۸۶ بولوا ندنرل هدازناخ عرق (  یارک دوس )

 3 چ ءدعب یدلوا قوام هک کن ندنکیدم هنیک هل هل-ماخ عرف قره او

 ۰ ردشاوا



 تم ۳۹6 بس

 ۸۲ یتاک شاب تابساحم ناود هرکصو ینواعم ییوتکم ضفلاب ندنسیوتکم

 بولوایساضعا تیادب ۂکح ہدنلوالایذاج ۸٩ اضعا ناروا هدنسهص|یذ

 ۰ یدنانه» نیربش « بتاک یدلوا توف هدن را رات ۲

eكنا ردمودحم تکی نیدلانیعم دج ( كینیدلا یدتهم هوم  

 عسوت قردلا ندرلمور یخد ینرافرط نوسءاص یدلوا کب بونیس هدننافو

 ۰ یدقحندلاتدەرب کللاو بولوادیهشهدند رلکنرف هد ۷۰۰ قحنایدشا

 یدلوا یدح یولح ندلاءالع هرکص سردم ( یدنفا دوعسم)

 ندنرل هلوک كحاف ترضح ید یدلیا لاحرا هدنرخاوا یحاف رصع

 ۰ یدلوا توف هد ٩۱6 ( هقیلخ نایلس )

 یا مودم كشدننا ندلا دعس هحاوخ (  یدنفا دوم )

 ردسردمو "

 دمرکمةکعریما ردیمودتم كن يح نسیردا ( لوا دوعسم فیرش )

 ۰ یدلیالاحرا هد ۱۰۳۰ یدلوا

 یساغاهداعسلاراد هد ۱۰۶۷ بولوا یرابرهش بحاصم ( اغادوعسم )

 ردراشعد « دوصقم » نما را را ضعب یدلیا"الاصشا هد ۱۰۵۸ بواوا

 لاح زا ءرکص ندنحرات ۱۰۰۰ یدای همشجرب هدراب یراص هد ۵
 - ردشلیا

 ینطصم یلعم لواناخدجا ناطلس ) هدازهحاوح ۰ یدنفا دوعسم )

 یرلاسلکثدحم هدازوا یدلوا یسالنم هسور و سردم ردسمودخم كنسدنفا ٠

 هثنوایدلوا مالسالا جش .دنلوالایذاج ۱۰۶۰۷ یدلدا لزع هنرزوا یمده

 دیدشو دیدح یدلیا لاشرا هد هسور هدنلاوشو لزع هدنناضهر

 رازب ندنسهزیرح كنادنرق هاکنوب یدنفا يح یتفمیتح یدلا یعاشو

 رارواواه هسئوقوا یرلمودخو نوستا تجرقح «یدنفاهحاوخ بولوا
 یودعم ىدا روهشم یسهزبرح ,دتفسم ومدنکل رک سعىضاق شعارید یدا

 بوبا ۰ سردم پولوا ریهش هد هداز هحاوخ ( یدنفا يطل لا فطل )

 راد رتفد هدیونا یدلوا توف هدنزکس یسهدعقلایذ ۱۱۱۳ بولوا یسالنم

 یود-حم كلا ردراو یتایھلا بولوا یعاش:ملس . ملح ردنوفدم هدنعماج
 هکم هد ۱۱۹ یسالنم هسج دالبو رکیراید ( یدنفا لععامسا هداز دوعسم)



 بس ۳و6 تس ۱
 1 كنیم ۱۱۹۲ ردیلغوا احب ورا: تام بفیرش )

 0 یدلیا افعتسا هدنمر ۱۷۲ یدلوا همرکم ةکمربما ینوک یینکیا
 ۰. لاحنرا هدنسیدنیرکی كنمر ۱۱۸۶ یدلوا هکمریما انا هدننوالایذاج
 ۱ ۰ یدیاربدم « رصبت« لقتسم یدلیآ

 ۱ ید, لدتمو وقت هد ۰ ۰۳۱ بولوا یهایس ( كم ناتسم )
 ۰ یدلوا توف قرهنلوا ا هنسوا

 ب بوت هدهیروج ةعقو هد ۸۰۶ بولوا یشاب ءوس ( كب نایتسم (

 ۰ یدلوا دیهش

 ۴ ینلواتون ابدأت ەد ۶ ۶ بولوایسادفک یاس  انمادتسم )
 ۰ ردروهشم هليا لاح ءوس یدیا شعاب ًاددع ینردیهسم رانح شقکدعح

 - ءالع هدرلیفوص بولوا ینولخ ردیلومناتسا ( یدنفادج مقتسم )
 “داك ؛فراع یدلوا توف هدن رحالایذاج ۱۲۱ یدلوایحش یسهکت ندا

 ۰ ردراو ییابهلا یداریپرب

 .  یسالنم همرکم ۀکم «النم ؛سردم ردلیلوطانآ (  یدنفادجم ٠ ۰ مقتسم )

 2 ۱ ردنوفدم هد راګ ریما یدلواتوف هدندرد یمرکی كنلوالایذاج ۱۱۲۶ یدلوا

 یدنفاد یحاح ءدازیقتسم ) یودخیداربقف ۰ ملح ۰ اص
 ِ سردم (

  یردار ردنوفدم هدوق یرکا ردشلبا تافو هد ٤ بولوا ماعسردو

 : لاح راهد ۱۱۷۰ یدلوا یشابلاک و یسالنمهطلع (یدنفا دج دیعس )

 ٠ ردیدنفا ( نیدلادعس نا_یلس ( یر ندندافحا ردنوفدم هدرافوص یدلیا

 هنيا هد ۱۱۷۳ بولوا یثاب لاکبولوا ( یدنفایطصم ) هدر ندنرامودخع

 ۴ هر ردشاواتوف مدبیداوا یمالتهطلغهد ۱۷۸ قالطالا دعب یدلددا بیرغت

 ا یسال یوا هد ۱۱۹۲ یخد تاذ نالوایماب لاک
 ۰ ردندملاوم یخد ( یدنفادحم هرق ) یداماد یدنفا مقتسه

 ۰ یدلوا توف هد ۱۲۳۹ ردندنسالع ثكزوا ( یدنفا مقتسم (

 كکبیاجت یدشیت هنرخاوا دزباب ناطاس ردلهن ردا . ( يلح یتسم)

 ۰ رد عاش ردقوشعم
 ۰ ردرعاش یدلوا توف هد ۱۰۹۱ (  یلح نایع یتسم )

 ترادص ردسودع اشا تّزع لاعوط قیساردص ( كب رورس )



 E ا ۱
 لک و دوپ اتش ارس و كح تب انار 1
 بولوایّشافا هداعسلاراد مهناز 9۷۲۲ ییا داری ا زن و ۳ و

 . یدلوا توف ك رهلدنا بید هدنشب كن .رشالایذاج ۱۳۳۳

 ۱۲4۲ یدیشلوا ینیما لزن بواوا ند را ولک دک ( اقا ناحرع)

 ٠ ٠ ردشلبا لاحترا هدعبو شا لاصقنا هدنسدمقلایذ
 ثلا ناخ دح ناطلس رصع ردیضاقرب ییرتسانم ( یلح ید )

 ۰ رد عاش یدلوا توف هدنرخاوا

 یرادیلم ندنسهکت اباب ناضمر بوک ندنلیا مور ( اباب لسع ) ۱

 یدتا تافو هد ۱۱۹۳ یدایاابحا ین رط یشاتکب قیقحو صااخ فوزا
 ٤ ردن وفدم هداروا ۰

 یسوف یمسا هدناوررب ردیلقذال ۔لزکد (  یدنفا نندلا صم رک رع )

 نانس لباس بووقوا نداشاپ دجا هدازکب رضح یدا ع نب نیدلاخصم ن

 هداسینغم كناطلس مماعمزب یسهدلاو لوا ناخملسناطلس یدلیا تبانا نددنفا

 یلوا ٍتوسنم هبطنف بولوا روم هنسهناخ راج هلی یبماج ییدلیا اشنا

 ندد وداعونرب قرق نالشد « ریسه » نوجا قنعر كنللاها هراوح هلییسح

 یتسلجاص هفارطا ندنسهبق ییماح ناطلس هدزورون هللا تیر یوم لوم

 بولک هت داعسرد نداسینغم هرکص یدلیابلح ییاها هلئروصوو یدلیا دا
 یدلواتوف هد ٩۰٩ یدلوا جش هنسهکت اشاب ینطصم هجوق هنیرب كنيهش

 ناوسمتجتا راهراف یدلدا نفد هنسه وازو مماح نائلوا اب براش وش

 تعیرش مداخ بولوا زواج ندناسقط ینس یدنانمهلسب یدک هدنسهناخ وید
 دجا ) یعود-خم ردنوفدم هدنناب یسهعرک ییاو یغواهلبداماد یدیارسفمو

 یداوا جش افلخ هنیردب یدلیازع لیصحت بولوا نک اس هدوکهچقا ( یدنفا 3
 یداماد یدلبا فلات لئاسر ضعبو هجرت یسوماق یدلیا تافو هد هد 2
 ردندهنظم ردن وفدم هدنناپیدلیاتافو هد ٤ بولوش ) یدنفانیدلاعصم 1 1

 ۰ رد ) یدافا نیدلایحم هسوک )یر ندنسافلخ یدنفازکے ع 1

 دحالا هرکصو یروخاربم كلنا ناح دار ناطلس ( ك دیزم )

 لیعاسا هداز رایدنفسا ( كیدیزح ) ردشلوا توف هدب یدلوا یبراصح

 ::یدیشاوا یب وب هکر ی ك



 1 اىد 1 یباوا رکين LS لک

 اس ال بش هننزکس نوآ كنسهرخالایذأج ۱۱۰۲ یدلوا یاب یا, مور

 مدمقلایذ ۱1۷۱ یا لاصفتا هدن کس یزکی كئلوالاعیر ۱۱۲۸ یدلوا

 نفد هشنابیدلاو هدنحراخ یسهرت یراصنا بوباوا یدلوا توف هدنس

 ندهفطالم لا رخ بول وا راوطاهناکی لات ارصتحم « راتفر دنادرفتم یدادا

 و لوک ندقلد را یتح بولوا تیالصو رکف حم یتکرح رهو ترابع
 ی EE ۰ یدناندتمو تبصعتم ىد دملا

 1 هرس هلفلوا ندننابوسنم كناشام لعاسا ( اا یضترح )
  یناوا ناربمربم دعب بولوا لوزعم ریارب "هلکتوا یدلوا یشاشواح هدنبحر

 یسحهخرح نواه یودرا هد ۱۵۲ بولوا قرصتم هلاحر هد ۱

 3 ۸ لزعلادمب بولوا یسیلاو ساویس هدنرخالا عیر ۳ یدلوا

 رود یدلوا ینکج رلکب غ ءدنوالامسر ۱۹۶ و هنطا هدنسدعقلایذ
 . + ردشلوا توف هدعب بولوا یسکی رلکب نیرتحشلو هد ۹ ا

 یدلوا توف هد ۱۲۰۵ بولوا ندنسالع رصم (یدنفا یتترح ) "

 (س ورم )ی رش سوما زکلاب رذراولأت هدایز نددلحزو بولوا لضاف

 E ۰ رددلح ترد نوا

 8 كندنفا ناعلس یباحیسهجاوخ راصاخ ( یدنفایضتم)

 یدواتوفدنرب یر اسم ۱۳۳۱ ردنغوا نیست هسدنسم یرد

 ۱ 3 ۰ یدنلوانفد هنناپ یرد هدنشاب هدازهش

 را ۱۳۸ بولوا سردمو ماعسرد ردبلهماپ ( یدنفا یضتح (

 Ey ۰ ردنوفدم هدنسوق هنردا یدلوا توف هدننوا كنلوالایذاج
 ۴ 5 ۱۱۲۹ بولوا قدشتاوغا نام نوباه یارس (انآ ناجرم)

 . بونم همان كنوشراچ ردشلنا لاحمرا هد ۱۱۲۳ یدلوا یساغا هداعسلاراد
 3 یسوشراح » ناحرم » یسآ روا بولوا رخ لها ردنوفده هدنعماح کت دنس وق

 3 . ردشلاو توستم هنمات هد

 3 ۱ ۱۸۲یدلوا یرایرهش رادهن زخ زاب هدنواه یارس ) اغاناحرم (

 1 یدلیا لاحرا ءدنوالا یذاج ۱۱۸ بولوا یساغا ةداعسلاراد ءدنلئاوا
 ۰ ردنوفدم هدهمزایا هد رادکسا



 ی
 هد رح هتئس هد ۱۱۰۸ بولوا ندنساحا دووارا (اعا یضتم)

 ۱۱۱۰ بولوا سردم ردیلعرق (رانا ۰. یدنفا یضترص) - ۰ یدلوا دهش
 - فالاوا توقف هدناضمر

 بولوایثاب نابکس ضبفتاب ردیرعکی . ( شالزق «.دیس ء انایفترم)
 دیش نیا یشاب ناکس ابا ءدیوالا عید ۱۱۱۵ یدنلوا لزع هد ۶

 ۰ یدلوا توف

 هد ۱۱۱۱ بولوا یسیکب رلکب هفک بولوا ندارعا (اشاب یضتم)
 داروا بواوا رومأم هنسان سفاش هدقازا هدنلاوش ۱۱۱۵ یدلیا لاصفنا

 .یدلوا توف هرم هک یيارب یدتک

 لیدنتسوک هد ۱۱۱4 بولوا ندهقرفتم ( یصیقت ۰ اشاب یضترم )
 هد ۱۱۲ بولوا یسلاو ناو هد ۱۱۲ هلتیالو رود هدعب یدلوا یفرصتم
 هدنلاوش ۱۱۳۷ نکیایظفاحمناور قرنلوم هدرافرطواهن هدعب یدلدیا لع

 یداوا ندناکحاوخ بوشش ندلف . (مشجم: . یدنفا یضترم جالا)

 تولوا ینیما هناسرت هدنرخالا یذاج ۱۱2۷ یرظان هناخحوط هد ۹
 ٤٥۱و یسحهبساحم یوطاما هد ۱۵۳و یتماهاسرت ناب هد ۱۱۵۱ لزعلادعب

 هد ۱۱۵۸ یدلدیا لع هدنسهنس بولوا ینما هناسرت الا هدنلوالایذاج

 ثكناضمر ۱۱۰۰ بولوا لوا ةمازور هدنلاوش ههو یسحهبساحم ھه زج

 ردکم تسدکی دجا یضش بولوا یدنبشقل یدلیا تافو ینوکی جتا نوا
 یدلیا اخ ینسەکت یدنفاهتلادبع یترغشاک یدروتک تدارا نکیآ هدهمرکم هک
 بوش ندلک هدو ) یدنفا يضع ۰ ردنوفدم هداروا رار هل رلاعوا

 یرظا یسهناحوراب یلوساک هد ۱۱۵۹و یرظا کرس یدلوا ندناکحاوخ "

 دیاشا ىلع قیتع یدلیا لاحرا هد ۱۱۰۷ بولوا یرظان هنا وط هرو

 ۰ یدلدیا نفد

 النم ۰ سردم ردمودم كندنفا هّلاضیف دیس ( یدنفا یضتم)
 ۱۱۳ یدلردنوک ههسور هدنلاصفنا ندتعشم كنيرد هد ۵ یداوا

 یسضاق لومناتسا هد ۱۱۵۳ یدلوا یسهاب لومناتسا هرکصو هکم هدنندوع هد

 ۱۳۹۰ بول وای ییوطاا هدنلاوش ۹ یدادنالزع هد ۱۱۵ بواوا



 ۱ ۱ 3 - یدما دیدح«دیدش د ودنوقیم

 ٣ ی هدهناسوا اسا زع اشا میهاربا داماد ( اه یضت

e ` ۰ یدلیا تافو هد ۱۰۱۰ یدلآ یس e 

 یداوایمدیاب ییرلکب هدعبو اولریم ردسکرچ (روز ۰ امام یضتم)
 صالخ الاس هدهسیدلوا ریسا هناشادجم ءزابا بولوایسیلاوشعرم هد ۰۳۵
 دوش هدب رح نارا هد ۰ یدلوا یسلاو یلوطانا هد ۱۰۳۰ یدلوا
 0 - یدا رده« عش :روغ یدلوا

 ا ck بوئوا نداسا ( اون ۰ اشاب یضتیم)
 شعر ندارواو یسکب رلکی ماش هدنسهب راخم ناتسهل هد ۰ یدلر و

 ۱۰۹۳ یدلیاتیلها راهظا هدنابرابول وا کبرلکب بلح هد ۱۰۳۵ویسیلاو
 هدنرح اشاب هزایا یدبا راذکراکو رادنید یدلوا توف ًابدأت هدنرخالایذاچ
 ۰ یدنل وب هدتمدخ ًامح

 ترازو بتراب هد ۱۰۳۹ هلضش ندنواه نوردنآ ( اشا یمتح

 ناطلس هشئاعو یداوا یسلاو رکیراید هد ۱۰۱و یزوا هد ۱۰۳۹و نیدوب

 هش هد ۱۰2۵ بولوا یاقمغاق نویاه باکر دلاس رخاوا یدلدیا جوزت

 توف ًاحورع هدناور هد ۱۰2۵ یدلوا یظفاحم ناور هدعبو یسلاو نيدو
 .-یدا تاذرب جا نمهتسح یدلوا

 كوي هدننرادص یردارب ردردارب كناشاب اص (اشا یضتح)

 . هنس یدلوا یسلاو دادعب هدمبو نیدو هلرازو هد ۱۰۵۷ بولوا روحاربم

 ست . ردعلیا لاحرا هددادغب ادات هدنرخآ

 یدلوایب ردلح هد۱۰۲ بولواندننادناخ ها  (اشو یضترم)

 رسا هجم هد ۱۰2۰ یدلوا یحاص ناشو مان یرهنلوب هداروا هجرلهنس

 لاحرا هدناخ میهاربا ناطاسرصرخاوا.ءدلوا صالخهلاصملادعب بولوا
 ۱ ۰ ردشلیا

 یمالتم هرونم ةندم هرکصو التم «سردم ردلهنردا (یدنفایضتم)

 هعورف ع بولوا لضاف یدلواتوف هدنحوا كنلوالا یذاج ۱۱۰۵ یدلوا

 ( یدنفاد ) یسهداز ردارب ردکنو یحرش رحالاقتلم یدیا باشت الادمدش
 ۰ یدلوا توف هدنسیدب و كنلوالایذاج ۸



EEو  

 1۸6 بولوا یرکسعیضاق یلوطانا هدنلوالا عبر ۰ یدادا لع .هدنمرع
 یدلوا لیامورردص هدنسیکیا كنلاوش ۱۸۷ و لزع هدنسکیآ كنيرخالاعيبر

 .دندمزا یدلوا الا سیر بولوا لیا مور ردص انات هدنرخالایذاج ۱۹

 هنبدمندارواو ه یلوییلک هدنسار اوستا هلماشقا ندنتکر ح هفیظ و جراځ وناسلهلاطا

 بولل هتسخ ینوک ی جلا كالوصو هماشو شلردنوک هماش قرهلوا ىسضاق

 هللادنامشتمراقو ۵ ایلاباالروطیدلوا توف ءرکص نوکشب ندننیدراو دهیاص -
 ۱۱۸۹ (یدنفادج) سردم یعودخم ردشعای هناختکو هکترب هدهلس ناطاس

 .یرخا مودخیدلیا تافو هد ۱۱۸۸ ( یدنفا ی ( ساز فراق ح

 هدهأم کیا هلا ین هد ٩ ندنسهنکح یروق هللا ) یدنفا دمحم رهاط (

 ۱۱۸۳ ( ۍدنفا بع ) ندنرامودخم یدلوا توف هد ۱۱۹۸ یدیشلدروتک
 یمهعرک كش دنفا رهاط راردنوفدم هدوپق یرک | هدیدرد یدلیا تافو هد

 یسهللح یدنفا دعسا هدازماما هکیدلوا توف هد ۱۱۲۸ ( ماخهسا هحاح)
 ید

 كیلاصدلویب ہد ۱۱۸۴ ردیسلوک کی دع بحذلاوبا (  كب دارس )ا
 ن یسهلوک هدننافو كيهدلاونا ردشایا جوز ییهمطاف یسهحوز هدنافو

 یسلوک هنر یدلوا توف هدهحانهص هدننورد یسهحایذ ۱۲۱۵ یدلوا

 هدنفیدلروسب مے رصمبولا ترهش دیهابح یدلوا سیر ك.ناع یجهروینط

 ۰ ردشمرتسوک قلرارب

 . هد۱۲۱5 پولوا ندننادناخشوم ( هداژ لیلطادبع ۰ اش دارع) -

 لیلا یرلندعم هدنبحر ۱۲۲۲ یدلوا ینرصتم شوم هلمروص قلدرو

 بقاعتم یناوصو هرکبراید بولوا یسیلاو رکبراید هلیسهاب یلیا مور هرزوآ
 یشاعم ندنوناه یودرا هد ۱۲46 ( كب ميهاربا ) یشادنرق ردشلنا لاحرا

 ۰ رد(اشا نجرلادبع) یودخیدلوا توف هداروا بولیدا فرصت

 یطخ نسح یدیا یجشآ هدنوباه یارس ( یودب ۰ يلج یارم) 9
 یدلبا لاحرا هدنرخاوا ثلا ناخ دارم ناطلس یداوا باک هدنسهاس

 ۰ رد عاش

 ۰ یسیتفم سیربق ۰ سردم ردیلرشیکی ( دیس ۰ یدنفا یضترع )
 هدنشوبق هنردا یدلوا توف الوزعم هد ۹۹۸ بولوا یسالنم ماش سلبارط



 ا و ۱

 یودخم ارد( ت ساک E میش)یمادرپپ رو ید ابر یشهآ ۱

 -( یدنفا ھارا هداز یاب هزق ) ىلە سورت یسهقلخ ردیدنفا ىلع یدیفحو

 ۳ ا ین راطع ) یسفیاخرکید یدلدانفد هرلش ژ هل وف هد ۵ 3

 ۱۱۷۰ : بولوا یدنفا لع یسەقىلخ هدشنافو یدلوا توف هددسورب هد ۵

 ىلەعلقەد ۱۱۷۰ ( یدنفایع) Bie ۱۱۱۹ (یدنفا یلعیرس) هدئلاحترا

 هدر ندنرانوذأم یدنفا لع ردشلوا توف هد ۱۱۹۸ بولوا ( یدنقا دم )
 ار هد ۱۱۹۰ ید یش رادهنزخ هددسور بولوا ( یدنفا دو ) 1

 e . ردنوفدم هدهنا ولوم یدلوا

 1۳ سد ین خم قو ۵۲ ( هرق ۰ یدنفا دارح ) ۱

 یعرکی كنس هرخالایذاج ۱۱۳۲ یدلوا یسهماب لومناتسا ۰ هکم هدعب یسالتم

 ۳ 3 ) یساعرک یدقآ رقم ارضا با یسیتتوز یداوا توف منشی
 ۱۱۵۰ (یدنفا مهارما هداز دارم ) یودخم یدلوا توف هد ۱۱۹۹ ( مناخ "

e:توف هدرلهنسوب بولواسردم یخد (یدففا نامع)یرکید یدابا تافو  ˆ 

 . یکآ یان یلح یا بولوا ندارمش ( یدنفا یزوف ) یداماد ردلشاوا

 1 ۱۱۷ ءیدنفامهاربآ ی ( یدافادجنادیسلا ) یدشح ردشلواتوف هد ۰

 یدلوا توف هد ۱۱۸+ یدلوا یسیطاق هسور هدشاعش ۱۱۸+ هطلغ هد

  یداواتوفهدنسهدعقلا یذ ۱۱۹۷ نکیاسردم( یدنفادیعسدحم) یمودشم كن و

 هلا یدنفا دار یودخم كنیدنفا دجا یدافحا رلردنوفدم هدرادکسا یمیه

 كنو ید ها یسالشم شعح هد ۱۱۵۹ یدنفالع ردرلیدنفا للعو نیمادج

 ۲ تم هدنل والا یذاج ۱۳۷۹۱ نکیآ سردمهکردد- ا دناعدج یودعم "

 - ردملوا توف هدعب بولوا

 فرصت كسره هد ۱۱۵۸ پولوا ندنماما دوونا (اشا دارم ) ۱

 ۰ یدلیا تافو هدع قرهلوا

 . ردیمودخم كناغا قعسا یکرک ( یدنفا دم دارم )

 ردمودخم كندننا هللا ضف (هداز داماد ۰ دفا دج دارم )

 یدلبا عضو یا گن دنفا دارم هیلاراشم ی یردب هلا داوا هد ۰

 هنردا هدنرخالا عبر ۱۱3۸ یسالم رکب راید هد ۱۱۰۰ سردم هد ۵

 ۱۷۲ بولوا ییضاق لومناتسا هدنلوالا میر ۱۷۵و هکم هدمو یت ااف



 ۱ بس ۳۵۱۷ تب

 یسیکبرلکب ربازج هد ۱۰۹۰ بولوا ندایرد یاسا  (اشاب دارع)
 مساق هلئوف هدنبجر ۲ یدلوا ندنساما هناسرت هنن هللزع هدعب پولوا

 ۱۸۹۰ بولوا ندارما ) اشا دارم ( یدلدا نفد هن دج یرورس هداشاب

 ۰ یدلوا توف هرکص ندالاس ۱۰۸ یدل وا فرصتم یرفناک هد

 مت ردمودع یارک كرابم هداز یارک تمالس ( ناخ یارک د ارح )

  بولوانیدلارو هناخیارک دم هرکص یدلیا تی رت یارک ر داب یسع بولاق
 یارکتداعس روعا یاقلاق یڈقحوت ندنرلهدازع یدلوا یاخعرق هدنرفص ٩

 هدنناضمر۱۱۰۷ یدتک هیلوسای بونلوالزع هدنلاوش ۱۰۹عیدلیا نیدلارو
 هرم ندتفرعمو اع ردهام نوا هنسشبیتاناخو زوقط شعلا نس یدلواتوق

 یاوق رایدوس هدایز ندرلناخ راسینورلرانات هلن وا برشمیلاباالترىشع لها
 رايا ضیرعت ی الوطندنت اعر مدع هنیناوقوب هنا رکم لس یجاح هلبا*رابتعا هبه زاکتج
 . یدبا

 سنت هد ۱۱۱۰ هدنتوف ءاضق كکب ناضمر ( هدازکب ۰ كم دارم )

 هد۱۱۱5 بویمهدیا هبلعهدنرح هللا رایارازج یتافتالاب هلکب لیلخ یدلوا یکی
 . ردشلوا توف ًادأت

 فوزاو هفک هدمب یحهح بوشش ندرخسع .( هحوق . اشا دار )

 یساغایریشکی هد ۰۵ بوليرو ترازو هدنح رات ۱۱۰۳ یدلوا یسکب رلکب

 یدلوایظفاحم هطاهحزو هرکص بولوا دعاقتم هلغاغس دسزاهد۱۱ ۰۹یداوا

 یدلوا یفرصتم اشتنم هدعب تولوا نوما هد هب را هلیسامقشا یعاط هد ۰

 ۰ ردکب نیسح ندلاحر یودخح یدلیا تافو هد ٨

 موصعم دج 3 یدلیا دلو هدا ٥ هدربمشیک ( یدنفا دم دارم )

 ناطلس یدتا E هلاعفد تولک هلوماتسا هد ۱۰۹۲ یدلوا ید یدنیشق

 هج اشاب ىلع یلروج هلببسح یو هجوت قردلوا نک اس هدازنمرب هدیلس
  ههسورهدمب بوقارب هلیسینع هدهمالع بوروتک اشا ناد وپقویدلیاهيص دن دن

 توفهدنسیکیا نوا كنرخالامیر ۱۱۳۲ بواکه لوبناتسا هن هد ۱۱۲۹ یدللک
 هدنظفح فی رش ثیدح هدایزندکس نوابوا وا تاذر فراعردن وفد مهد وبا یدل وا



 1 ۳ تب

 ام هحالا ( نادوبق دار ) یدا زوامم یتشاب نان ردراو یماحو

 . یدلوا توف هد ۱۰۳۰ ردشمردای ًاددحت ناطلس هلاص یتسرانم ردسیاب
 قردلوا کب رلکب هدعیو کب هولا ضففالاب (  هسوک ۰ اشا دارح )

 ۱۰۳۰ بولوا یبیلاو رکیراید هلترازو هد ۱۰۳4 یداوا را بلح

 ۰ یدیا روع < عیش ردشلیا تافو ادا هد

 هنسوب هد ۱۰۳۹ تولوا ندهروسج یاما ردیاکسره (اغا ا)

 ۰ ید ردم « قداصردشلوا توف هداروا هدنلاس ۱۰۶۲ یدلوا یسلاو

 . ۱۰۶۱ یدلوا ینیما درک هدنحرا ۱۰۳۲ ضفتلاب ( شواچ دارم )

 . ردشلوا توف هد

 هلیساشاب ردسادضتک كناشاب فسوب هداز هنوک ریما ( اعا دار )

 اشا فسو هد ٠۰٤٤ یدلوا وکی راک ماش سلبارط هدنتلاخد ندناربا

 ۰ یدلیا دیهش هلا بضغ هد كدلوا ثعاب هکر ت ینغلناخ ناور اک و

 کب سنوت ینوک یجندب یبرکی كنبحر ۱۰۷ ( یکسا.ییاد دارم )
 ۰ ردشلوا توفو لزع هدنلوالاعسر ۱۰۵۰ بواوا

 بول وارادرتفدكحوک هد۱۰۵۸ضفتابندهیلامردیماش ( اشادارع )

 توف كرهللدلا بیدأت هد ۱۰۵۹ یدرنو قلاشاب هلنافتلا اک وب اشا دم یفوص

 ۰ رداشاب دارع هرق یرابدا بس ردشلوا

 یسادکک لوق هد۱۰۵عبولوا یر یکی رددووانرا ( هرق۰اشاهدارع)

 هنشیا قاحوا هدنبحر ۱۰۵۸ یدلدنا لزع بولوا یثاب نابکس هد ۵
  ردصهدنلوالایذاج ۱۰۵4 یماغا یریهکی هدنسهصایذ كنهنسوا بوی راق
 ۱۰۰ هللزع هدنلاوش ۰۳ بواوا یسلاو ندو هدننامش ٩۰ یدلوا مظعا

 هدنلاوش بولوا معا ردص ابا هدنبجر ٩۵ یدلوا ایرد نادوبق هدنمرم
 كناشادجم هداز داع.داجیدلوا توف هد۱۰55 یدلوا یسلاو ماش افعتسالا

 ریزنخ هدک دنشيا یتساشنا كنهرتوا هوا هکیدلوا نفد هه رت ینیدردای

 تفخ بولوا ندنرلیل ذوفنو ندنران امزا كراب رک یدیشعد م هدا نفد

 ولعو تباهم ارز یدا ردا دادتما ندم یدا هسلوا روقو هسلوا ییرشعو
 یجروک یداماد یداهدایز یدادعتسا ندنمدخ همده بولوا ندنابرا تم

 ۱ ردرلاشاب ینطصم انا رود هو ینطصم



 بو

 ندهرصب و نادوب رصم و سر یوبب نر اب یغاینس
 بحروناملسنانل وب هل تابعه كردنا بترحرب هلارلبل زکتروب نک ولک هرصم

 ۰ رذشلنا تافو هدارواو شود هبمرص,قربهوا دیهش راسا

 ٠ او ضملوا نداما قرتلاب هدنلود تمدخ ( ناطش . شا دار
 ` قرفلوا ىب رک روژوهش هد ۹۹۰ ءرکتص نتفذا وا نیک زا ی

 یدلیا تافو هد ۹۷۷ بولوا یسکبررلکب ماش هد ٩۷5 یدلدا دعاقت هدب

 ۰ یدنا هرادالاطسوو نوا رد وفدم هدف وس داش

 یدرک اش كنیدنفا ىلع شاقنردل رج دیلک هد ل وبیلک ( یلح دارم )
 ٩٦٥ توا اوا یرادرتفد مو قایعو بلح و را مردن بولوا ا ۱
 ناماس ناطاسو یدلوا رادرتفد شا هد ۷۳ قرهلوا یرا درتفد ىلوطالا 2 ۱ ِ

 هك یدلدا لزع هدمناخ مش ناطلس رصع لئاوا بودا ا ییسهرت كناخ 8

 ۰ یداقوذ لها هدهسیا یعاس هلالاتب یدلوا توف هد۹۸۱ بولوا یقوت

 لوطانا هد ۱۰۰۷ و قیا رهش بوشش ندهبلام ( یدنفا دارص 3

 ۰ یدلیا لاح زا هدب قرهلوا یرادرتفد هلردا هد ۰۱۱و ا

 ادخک دماشاب دو لوتقم ردلصالایداورخ ( یجووق اشا داع )
 قرهنلو هدنناپراغ نارا بولوا یی رلکب هدعب یدلوا ا رصم بولوا ۱

 قرش راصحهرق « نع هعفد ییا بلح « سیرق صالمتا دم یدلوا رانا ت

 ۰ ۱۰۱۰ یدلوا ا لیا مورهدعب و لوطاا هد ۰ و گیر 3

 . قح یدلیا ریمدتو رهق "الماک یابقشا هدیلوطانا بولوا مظعا ریزو هدنناعش
 هلیسماعضو هموموق یرللوتقم ردشا بیقعتییابقشا هللا ناورتح نکیا هتسخ

 یفعن یدلوا توف مد کب راید ددان ی کج كنلوالایذاج ۰ ردشل آ یانو ی

 ول ندیخا ابب یاد غابد یدادبا نفد هنسهبرت هدولیج هنزو بولیرونک
 یرات رضح ءاشداب یدنآ عیش ۹ مقسم 6 قداص ردز وام یاسقط یس ید 2

 ۰ رداشا لع هداز یخاف یداماد ردراشمروہ تافتلا یشانندنتمدخ وید « ایاپ» :
 هلبلح هصاحاب ندربازح هلغلوا ندرلناصروق کسا ( سیر دارع)

 هاسهدایز هد رح هد ۸ یدلدا مادخسا هدد رګ بوليرو یاس و

 هکتردنوفدمهدزنسهکت هدسودر یدلیا لاحرا ۱۰۱۸ ردشابا راهظا تعاحش



 ۱ IS دوو
 ۱ دورت یی ae ةر ناخروا ناطلس ) لادا دارم (

  ۱ولتشدر  ۰ 9 :

 روم 2 ا E ناخ دیا i مریدلپ .ak) دارح )

 ِ یتاوا بول هداروا بودنا تدوع ه هن ردا هللایلح ناملس بونلوب هدنسهعق و

 ۱ ج : ایفا لک رانا ( كب دار )
  ییآوازدارما بول هدرورب هدنوباه یارس ( صاخ ۰ اغا ' داع )

 نت نوزوا هد ۸۷۲ یدلوا ريزو هرکصو یسکب رلکب یلنا مور هد ۱

 e هدا رسقا یدنآ نس رج توا وا رورغمو چک ردشلوا دیهش هدننرح ۱

 9 دجا) هداشاب حارج ( يلچ دجا ) یمادقک ردراو یماج مسجرب بوسنم
 2 یدلدا نقد هاروا هدننافو ردسیناپ كنیدهسم ( ادقک "

تتیا رهع بولوا یناک هدنسا کنه ریل ی دار
 ۳ 

 | ۰ ردشلوا توف هدنرصع ینا ناخ دزنابناطلسیدلیا انب ید یج رصح

 اصلا ههینس تنطلس ردلغوا كنرت ندهردناب ءاولم ( كب دار )

 3 2 نایلس ناطاس طساوا رصع ردشش وا توعد دوناه روس هد ۲ یدتا

 ٠ ینادهک كکب ورسخ یزاغ یسلاوهنسوب ( كمدارع) یدلیا لاحترا هدنناخ
 هرات ۹٩۰ بولوا کب كسواوسیلک دهنسو یدیا تاذرب عیحش بولوا

 : ۰۰ ردشلوا توف یرغوط

 هدنوباع یارس هدساخ نایلس .ناطاس رصع ( هرق ۰ اشا دار )

 دادنب بولوا یب رلکب هلردق قوس یدقح هلقلشواچ بولوا یجعشا
 .  بوبای تاریخ یلک هدالبرک یدلوا توف هددبهع رخاوا بوللوب هدنرافرط
 ۰ بوشش ندهرحم ( اها دارم ) یدا رداق هروما فرصت ہددنیآ لهاج
 قادوق مزلقرحم بورک هتلود تمدخ هرکص یدشلا ترهش هدقلناصروق

 یټ رومأم كلرهلک هننزکد شیوس ندهرصب د۲٩٩ یدروتوا هدهرصب قزملوا

 توف هداروا تولوا کب هراس هدعب یدلدا لزع بوسهدا افا نسح

 ۰ یدلوا

 کب قابتس بولوا ندنرلهمروشوید ناتسدرک ( روعا» اشاب دارح )
 ۱ یدلدا بصن ید هن رکید فصن ام بواوا لاو هنفصن كن یدلوا -

 ی رد رابدا بیس یسهرادا ءوس ردشلوا توف اسدأت هد ۷۵



 تس ٩۳6۲۴ تسا ۱

 هبلف هدنرخالا یذاج ۱۲۷۷ بولوا یرادرتفد تایالو دعب یدلوا داماد

 ۸۲و بما تاموسر هللاالاب هد ۸۱و یښر تاموسر هدنمرحم ۸۰و قرصتم
 هدنرفص ۱۲۸۳ بولوا یسلاو هروس هلترازو هدنزوتطنوا كنلوالایذاج

 ۸٩ هللزع هدنحر ۸۸و یدل وا یسلاو نوزرط هد رفض ۶ تولوا لزع

 ۱ رارکت هدنوک جاقربو یسیلاو هنرابسا هدنلوالا یذاجو یسیلاو هنردا هدنمرخ

 یسلاو بلح هدرفص ٩۲ یدلدا لزع هدنرفص ٩۰ بولوا یسلاو هنردآ

 هلا لاحرا هدنحوا كنناضمر۱۲۹۳ یدنلوا لزعهدنناضمر ۱۲۹۳ بولوا

 لبقم یلغوا یدا روب هنقوذ. ی ۰ بتاک + بام یدلدبا نفد هوبا
 3-۳ هد

e 

 ١ . ردشلوا لالاتب نیما هدنتمدخ یهایس ٠ ( یعهرق ۰ یلح ىا )
 ۰ ردیعاش یدلبا لارا هدام ناخ دارم ناطاس رصع طساوا

 .یذ ۱۱۸۸ بواوا یهاشدا "یرکشی ( یدنفا ىلع تحدم )

 1 ردشلدا نفد هدجا هحرق یدلوا توف هدنس هدعقلا

 ۱۲۷۹یربدم تاررح یتنامارهش ضشتابندلط ( یدنفا تحدم )

 ۲۵۲ وینواعم ینیما رهش هدنلوالایذاج ۱۲۹۰و یس ر سلم تناما هدنحر
 درج هدنلوالایذاج ۱۲۹۳و یساضعا فانیتسأ هلدع ماکحا هدنناضهر

DPE a Ea E Ha a هوا iim EE Aha ed N YH 

 ' توفهدنبجر ۱۲۹۹ بولوا یساضعا تلود یاروش هدنبجرو یساضعا مزاول
 ۰ یدا انشا ناسل « بتاک یدلوا

 توف هد ۱۰۰۰ بول وا یضاق ردیلل ویلک ( يلج دج دم )
 ۰ ردیاش یدلوا

 رصمءرکصو یسالنم هندم « ماش ۰ سردم . ( یدنفایطصم یحدم )

 یجدم ) یودغع یدلوا توف هدعب بولوا یسالتم همرکم ۀکم هد ۱۲۵و

 *ردشلواتوف هرکص بولوا یسالنم بلح هد۱۲۷۲ ( یدنفا محرلادبعهداز

 ینطصم ناطلس رصعو ندناضف ردلنلک را ( یدنفا یسع یدم)

 طساوا پولوا یضاق نکیآ نده مزالم ( يلج ینطصم یحدم )
 ۰ ردیعاش یدالبا تافوهدشلاب دا ناطلسرصع

۳۳ 



 0 چا

 2 -لاصفناء دن رات ۱۳۰۲ ردشلوا یسیجوتکم فراعم قلارارن بودنآ ج ورخ
 یدا مقتسم « بيدا ؛ فشع ردشلیا لاح را هدنلوالاعسر ۱۳۰۹ بودا

 شلوا یتاک شاب هرکسع ةبط بولوا ندانک ( یدنفا دج زات )

 توف e ae ۱۳۱۰ ردشابازارحا ییسهمر وا لوا هد ۱۳۰۰ و

 ۰ یدلوا .

 ندبح 0 3 وتکمردلغوا كناش یاس هداز لنادمشت ( كرات. )

 ۰ یدلوا توف هدنسهحایذ ۱۳۱۲ یدشعا تعانق رابتخا بوش

 3 ضراعم هاش : مهارتا بولو وا روششس ردبلوماتسا )غا یو (

 هدنرخالا مت EVET یدلاق هدکینالاسو هدرا رشط هنس شل نوا نوا هغو

 ۰ ردرهام عاش یدلوا توف هد 6 یدلداقالطا هاذلوا فاغ اشا

 ۱ ۱۷۰ بولوا دلع هدهبلف رد لدعفوت ( یدنفا لیعاسا ییودخ )

 ۰ ردرعاش یدلوا توف هرکص ندنلاس
 ۷۰۰ هدنماسقنا هقوجلس تلود ردبلغوا كسالا اب ٠ ( اشا صلح )

 ۰ ردهرد كناشا قشاع یدلوا ریما هدهبنوق هامیلا دنګ رات

 ناطاسرصعرخاوا ردلعوا كندتفا رفعح هحاوخ ( یلح صاخ )

 ۰ ردعاش یدلیا لاحرا هدمناخ ناهلس

 :ردیعاش یدلوا توف هد ۱۱۵۶ ردندناضق . ( یدنفا دجا صلح )

 یلغواكاکب یدبع یلهروم ( هدازکب لیلخهجوق ۰كم لیلخ صاخ)
 ۰ ردرعاش یدلوا توف هد ۱۱۷۱ یدلوا یثاب یجویق بول را

 نکیاندنناضق رصم هد ۱۱۸5 ردرهشو ( یدنفا ینطصم سلخ )
 ۰ رد عاش یدلوا توق

 ردیلعوا كنيدنفا یطصم هداز یربصح + ردماتذبع ) یدنفاصلخ )

 .یداعاش ردشمشب ہہ یاخ دیحادبع ناطلس ر هع رخاوا یداباک هدیلح

 بولوا یسیجاتک مظعاردص ( هداز باتوم ۰ یدنفا دجا صلخم )

 ۲۸و یمهاب ریمزا هد ۷و یسالنم شعم هدنرحالا عر ۱۲۷۳و سردم

 .یدل وا توف هدنخ رات ۱۲۹۷ پولوا یسداب دمرکعدکم هدعب یسالنم رصمەد

 اچ دا هلو :یردب (  اف دما ںی ]
 هم یدنفا فراع یسا رتفد بولوا یتاک ناوید ياشا تعفر لیلخح ىدسشمتا
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  Rgتم ۳6۱ بس و ۱

  ۰یدلوا توف هرکص ندنلاس ۵ ه بولوا اوت ی قم .
  15بوش ندهبح راخ "ییوتکم ردمم و دعم تناشاب روالد ) كم راتع

 - یالاربم هرم قرهلوا نوناهروظنم هدنرخاوا ۱۲۷۷ هلیبسح یتغالبو تقالط
 لوا هدنناضمر ۱۲۸۸ قردنلوا جارخا ندهناسرت هدنرخاوا ۱۲۸۲ ردشلوا

 یماضعا تلود یاروش هدنل والا یذاج ٩۰ و و هراد یعتلا هل ۱

 هل |یذ ۱۲۹۵ یدلوا یساضعا یسهرناد مزاول دیرح هدنبجر ۳٩و

 .یدنالبقم ك قلاراربو انشاناسلو ییفوقو یدلوا توف ًاقاعتم هللزع هدنس

 یکی زد اش فسو هحوق (كبالنم « كدجا رات ) -

 .یذاج ۱۲۲۲ ردیدنفا فیظن هدازانا ملس یجاح یرد كنسهدلاو ردیلغوا 3

 ۱۲۹۹ بوربک هنلف نواه ناوید هد ۲:۲ یدایا دلوت «دندرد كوالا

 ۲۷۲و یالنه كالس هدنل والا یذاج ۱۳۷ ید وا ی عیاقو عوق هد ۱

 هدنلاوش ۸۲ ویس هنا لوحاتسا هدنهرخ ۸ یسهاب دم کمکم هدنآ والاعیر 1 11
 یلوطاتا هدنرخالاعسر ۱۳۸۵ و یمهاب یلوطانا ًاقاشسو یبتساق لر

 افعتسا بولوا یساضعا تاقبثدت سلع ردق هام یدی لزملادعب و یرکسءهیضاق
 قهحهرادا نواه فاقوا بواوا مالسالاش هدنتسکنا كنیحر AA یدلیا

 . میر ۵ یدلبالاصشا هدندرد كناضمر ۱۲۸۹ و یدنلوام یراظن

 )فىت زوقط كنه | یذهنسوا بول وامالس الا شن اهدنشب ن واكنرخالا
 هلفلوا ندهنواح قیرط ردشعا تافو هدنربنوا كنرفص ۱۳۰۰ ىدا

 .ةحطا|قوطن ۰ اش * بیدا ۰ لع یدل دیا نفد هتسدمکت دی دانع راک 2

 یچوکو ردح ىلع ندنسافلح یدمآ یرالغوا یدیا رهام هدنفط هتیقت ۱
 ردرلکن م شاه نرود

 « سردم ردمودح كنيدنفا نیدلاردب مکح ) یدنفا دجا راتخم (

Mia ۱ 1دن ردا هرکصک او هده عرش تامدحض 2ع تولوا یسهابلومناتساو ۳ " 

 ۱۳۰۹ توديات ؟ نعقرهنل وا ب صن یسم اقهمر 4 8 ندارواردشنا و دا |

 ۰ یدنا یحاص قلح نسحو ا ردشفلا یربح یافو هدشنابمش

 ساع ردندنساب رقا كن دنفا ردبح قسا یا رهش ) یدنفا رات (

 نواه نام هدنرصع یراترضح ناخ دحادبع ناطلس بوشت ندنلئالاو

  هرکصندنراحرات ۱۲۹۲ یدشفلو هدتمدځوب رلهنسییخرم بولوپ هدنتاتک



 3 0 واز راسم بولو أ PE هلام هدو ( یدنفا دچا راتع ( ۱

 ن ویا , ناو اید ll یدنا رهاط تو E ا

 1 س مهاربا لغوا كناغا ناّع قوتم لخاک نداکحاوخو نده 7

 ات ردا نفد هنسهرقم كب كنهچرت یحاص هدنلام را هد ۱۳:3

 ۳۸ یدلوا زام ضیفتاب هدنسهطوا تادراو ( یدننا دجاراتم )

 یسیجهبساحم تاع هدنرخالا ع ر ۱٩ یسچ هبساحم ماهسا هل زام هدن رقص

 تالیصحو یک رس ہدنسەجخایذ ۷هو یسیجهبساح ماهسا هنبهدنرفص ۷۳و
 دلدا نفد هدجا هجهرق رد شتا تافو هد ۱۲۸۲ یدلوا یسیحهبساحم

  YA(یدنفا راتشم) ردنوفدم هدنسهعشج قلیربا هدرادکسا هللافو هدناسش .. ۱

 (كب مع دجم ) یلغوا یدلیا تافو هدرادنسوب بولوا و .

 - یدنقا رانخم ) یدلوا توف هدنرخالاعسر ۱۳۹۸ نکیآ ندنرازم هیلدع (

 و یدشلوا یاقمعاق یندعم ینغرا هحرلدنس بولوا ندنراماقمعاق هنکلم 1

 9 ( ك.لئام ) ردکب لاج یسیمویعدمتلود یاروشیلغواردوصاعم |
 . ردشلناتافوهکیداراو یدامادهدرب ندنساضعا یتاما

 e یصشرت ہدهقوصاا ( هداز یعشرت ۰ یدنفا دجا راتخ )
  سردم لیصحم ردلعوا كناغا مارا یهبسوط ندا تافو هد ۵

 لاو لج هدنشب كنلوالایذاج ۱۲۸۲ یدلوا عم هنارضح ناک دازهشو

 e2 یروشراد هدناخمر هنسواو یمالنم هطلع هدنرخالایذاج ۱۲۸۳و یماضعا
 ۳ 3 یتیرلدبات لوبناتساو هکم تولوآ يياشعا هلدع ماکحا هدنمرم ٩۸و یسیتقم ۳

 3 .  كنرخالاعیر۱۲۹۱بولوا مالنالا عش ةتبهدنشب كنناضمر ۱۳۸۹زارحالاب
 3 8 ادکسا ردشلنآ لاح را هدنشب نوا كنناضمر ١ ۲۹ ۲ هلا لاصفنا هدنشب یمرکی

 : و e هد AA یدار ۴ یماشا او ىل اضفو 1۶ ردنوفدم

 ۰ ردشلوا توف لعوا يا هدنناب رلیدنوا

 ۶ ردیلغوا ا ( یدتنا ذجا دلاخ راتخ )



 تب 1 ۳۵٩

 كره دا زر هدنرخالایذاج ۱۲۳۷ یدنلوا لع هدو هدقدلوا بوضنم

 اشاب نیسح لغوا یدلدنا نفد هنسوبق یرولس یعوطقم رس یداوا توف
 ۰ ردکب دوو

 یدسآ هرکصو ندناکحاوخ ضشتاب ندلف ٠ ( یدنفا نطصم رات )
 هعاق كحوک هد ۱۲۳۷ یسحهمطاقم راصاخ هد ۱۳۳۰۹ بولوا نت شافاخ ۱

 هدرادکسا یدلوا توف هدنشبنوا كل والاعسر ۱۲۳۹ قردلوا یک

 ۰ ردنوفدم هدنسهمثج قلیربا

 یدیشلوا نولاه ةنادوبق ضفتاب ندءصاع ةناسرت ( كیدجا راتخ )
 كنناضمر ۱۲۳۷ ردشفلوانفد هشدرا هناسرتهلالاحترا هد ۱۲۵۸ لزعلادمب

 ۰ یدیشلوایرد نادوبق هجئلوا قرتع اشاپ نادوبق هدزقاس ہدنزوقاط یعرکی
 ندنلتترادص "ییوتکم ردلغوا كکیدشا ندلاحر ( كرد رات )

 یسادنتکو بقا رزوندنلولحم یردهد۱ ۲۵4 قردلوا ندناکحاوخ هد ۱۲۵۹۳ شیفت

 یدلوا ینسا رک ةلاصا هدنناسش ۱۲۹۳و لاک و هدنناضهر ۱۲٩۱ یدلوا
  هدنرخالا یذاج ۲+دو یدک وف رصم هللوا لیا رخالامیر ۵

 هدنلاوسش هللزع ندنفلادک وبق هدنیحر ۱۲۷۰ تولوا یساضعا الاو سا
 تولوا یمادخک ویقرصماسا هدنسهحا ید ۱۲۷۳ یدلوایرظاتتافراصم

 ناطلس هلداع ةميض هدنمر ۷هو یرظان یواعد ةوالع هدنرفص ۶
 قردلاق هدنسهدهع یراقلادٌخک هد ۱۳۷۷ تولوا یسادخل .كشن راترضح

 رک. ی یدلیا تافو هدنرخالایذاج ۱۳۷۹ یدلوا یءاضعا الاوسلحم

 هلدنفا كيدو یسادغک ویت رصم یرالدوا یدا طسوتم ینامولمم ۰ ردم

 ردکب قص
 ۱۲4۸ضیفتاب ندیرتفد وکم ( هداز ناضمر ۰ اشاب دجا راتګ )

 رادرهم فاش بیت لع بولوا تیاک-اوخ هاکلحمرک دا هل
 ۱۲۵۷و یریدم هنا فهد ۱۵ بواوا ندنسافلخ یدمآ هد ۱۲۵۲ یدلوا

 ۱۲۵۹ و یراشتسم رکیعرس ءدنسهدعقلایذ ۱۳۵۸و یساضعا الاو سلح هد

 ۱۲۰۱و یساضعا یروشراد هدنسهدشایذ ۱۲۲۰و یرفس هنایو هدنرفص
 دلامالاب ةسراپهدندردنوا كنه ایذ ۱۲۸و یرظان هناحشوط هدننابمش
 ۲۷۱و یرظان هناخشوط ابن هدنلوالا یذاجو یساضعاالاو سلح هدنمرخ ۰

1 
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 2 : تب ۳۵/۸ تم `

 ٠ ندهثم و كنبحر ۱۳۰۹یدلوا العلا سیر ژارخالاب یخد یبلیآ
 e . یدلیا لاحترا هدلاح ینیدلوا ج ولفم زوایخم

 اشا , ینطصم الال بواوا ندالع ردیلسودر ) یدنفا یطح )

 هضح رد یاش یدلبا لاح را هد ۱۰۰۸ یدشملوا یخد یسضاق ودرا هدنغل

 E . ردراو یلأترب هدنرحم
 3 E : ا كاب ادارہ ناطلس رصع طساوا ( ہداز یمشاهربما ۰ یلح ی رات )

 ey ۶ ید لوا رک دن ضیفتاب ندیلام باپ (  یدنفا یراتع)
 ۶ ۱ ۰ یدلوا توف ابدت هد

 ِ ا ۱۱۹۹ بولوا سردم ( هداز نیذلاردص ۰ یدنثا دج راتخع )

 9 ۰ ردشلوا توف
 تک قحا ندرودص ( هداز قحالنم ۰ یدنفا دجا رات)

 - هدنلوالا یذاج ۱۲۰۰ كينالس هدنسهج|یذ ۱۱۸۰ سردم ردیلغوا كوب
  یسهاب لوبناتسا هدنلوالاعیبر ۱۲۰۷ و یسالنم هکم هدنمرخ ۱۲۰۲ و ماش
 3 هدنرخالامس ر۲۲۲ و یرکسعیضاق وطن هد ۲۱۵ و یس هاب یوطاتا هد ۲۱۳ و

 9 قالطا هدعب یدلسا مانعا هلحخرب هدنلوالا یذاج ۴۳ یدالوالیا مور ردص

 هدرانیکسهدرادکسایدلبا تافو هدلاح ینیدلوا اللا سیر هد ۱۳۲۰ بوتلوا
 3 نفد هشاي بوبا تافو هد ۹ ) یدنفا دوعسم دم ) لغوا ردن وقد»

 3 . یدیا مودخمرب مولع كراشم یدلدا

 . . ديهاشیدلیادلو هدناوزا هدنلخاد تک ( یواتنک ۰ یدنفا رام )

 یافلأتیدلواتوف هد ۲٣ ردشلیا ثحم ندمولع قوحر زالددد رغم یالع

 ریسو ندشورک هلبارک ذ ىئيه لع ةبسانملاب هدنرآ ما ( ةهزن ) ردرتک ي

 داقتعا ینتنوکسایو ییتکرحكضراو یتفیدلوا یورک بودا ثح ندتکرجور نا

 ۰ یدلیا ناس ینکودبا رضم كلا ۱

 هد ۱۲۱۰ ردلعوا لوس كناشا ىلع ( هداز لنلدهم ۰ اشا رات )

 هد یدلدالزع هدنرخالاعیبر ۲۱۱ یدلوا فرصتم روا هاقلن اربمریم

 .  بولوا یفرصتم هلاحرت هد ۲۱۷ یدلوا ینرصتم یغاجفس یلیا یلراقو زوہب غا
 ۹ یردهد ۹ یدلواقرصتم همن واوا تیاهنو یتحهنا هدنسه | یذ ۳۳۱



۷۹۷ 
 ردشلحو یداماد گن هفلخ نیدلا م اح مش ( یدنفا نی ۳

 یولخو یهسور ( یدنفا نرم ) ردندهنظم یدلوا توف هد ۶
 جوا هدهسورب یدلوا توف .دنزوتطنوا كنسهدعقلایذ ۱۰۹٩ ردندنخام
 «ةمان دیحوت « هدهاشمیدا هدنشاپ زوتوا زوب یدای هکتو مماحرب هدرل زوق

 : ۰ ردراو یرارثا هدنمان ۰ اع تربع

 لغواندآ ردمایدنتسوک ( هداز یدنفا يلع ۰ دیسیدنفا ندا یحم )

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۷: بولوا یش یسهکم
 ۱۱۷5 بولوا ییضاق هبلوق,سردم ( یدنفا دج ندا ی )

 ۰ ردنوفدم هدنسوبق هنردا یدلوا توف هدنسدب تدناعش

 یوتفلا نیما سردم ردندلرولقارع ( یدنفادج ندلایم حالا )

 دعاقت رابتخا قرملوا نیسردلا سیر تیاهن بوتا لوق تبواوم یدلوا
 لضاف ردنوفدم هدنسوف هنردا یدلوا توف هدنحر ۰ رد اا

 ۰ رد ( یدنفادعسا ( ندرودص یودع رد یاشو

 ردندخماش» بواوا یلغوا كنمدنفا هلا ضيف مش (  یدنفا ندلایحم )
 .یدا یدیللا نس ردنوفدم هد وا یدلوا توف هد ۳۹۹

 ثكسدشنا نیدلا ست ( هداز نشور ۰ یدننا دج نیدلا یش)

E۱ ۰  

 سردم ردیمودع كندنفا هللادعس هحاوخ ( یدنفادمندلایم )

 ۰ یدلوا توف هد ۶ بو

 هدناضمر ۱۳۱۵بولوا هصاخ بیبطو سرد (یدنفا ندلایحم )

 هدنمرڅ ۲۲۷۵ و یاب رب» زا هدنسهدعقلا ید ۱۳۹۹ یدلوا یسالنم شعسح

 ۰ ردشلوا توث هدعب بولوا یسالنم رصم"
 ۶ نت رده ردلعوا كندنفا شنا ( ءداز یلکب ۰ یدننادج ندلایغ)

 تواوا یواعم یراشتسم نواه فاقواو ىس ەن لوماتسا ۰ همرکمکم ۰ ال

 ۱ ۰ یدا لیصاو عیذ یدلواتوف هدنحوا یمرکی كنلاوش ۵
 سردام لیصحلاب ردماتسعاد ) هدازهحاوخ , یدنفا نیدلا ید (

 هتسهداب یلوطانا ندتولوم ندنیسح للعم كننارضح مارک ةدازهش بولوا

 2 مود ترادص یدلوا یسهات لیامور هدنااوش ۱۳۹۱ یدلبا قرت هلع رس
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 e س ۱
 : ارضا و خیاوت و عورف و ل وصا < دمال ع ردشلوا .توف هد
 E7 ۰ یدا عاشو

 4 دنقا ۲ دارا ا ( هداز ا . یدنفا دج نیدلایح )

 یدلوا رواغ هدکمو یدلیآ ےب > تد کیا تولوا یغاقو نرم ردم وا
 ردیلدکت 8 براض . a ( یدیآههزت < «م0یدلواتوفهدنیج رو ۹

 یسسیلا یدلوا توف ٩۷۲ E یدلوآ یستفم سودر « سردم 7

 یدزاب لاسر ا هنآ عفسال موب هدماعنآ ءروس ىدا لضاف هددسیا لک َ

 هلغلوانک اس هدنرب ندنارع دف وصایا ( نحهرق هدوسا۰ یدنفا نیدلای 2

 ٠ (هيلها ۰ یدنفا نیدلایغ ) ید مع . دنع یدلوا توف هد+۷۵ یدنا ن

 7 0 هنلعوا یدلوا توف هدراهنسو یخد لعوا بولوا ندشناصق ۳

 2 . یدلوا توف هد ۰ نکیآ یسیضاق هتک هک روند ( هداز

 : یدلوا یدبسیدنفا زک سم ردلرتسانم ( هسوک . :یلح ندلای ) ۴

 .  راهعموصو راهرح هدنرق یسهاخبولوا ظغاو هدنمماج یشابهطوا هداوبناتسا
 ۲ رها ددد یداوا توف هد ۹۹۰ یدلوا لونتم هدعوتو یتا ات
 . یرکیهلتاصا هقعاصهنسهرانم كعماج کیدلیا ظعو هد ٩۸۳ یدا ندنیطاطخ

 قر وایسیتفم ماش ( یدنفاندلایحم ) رایدلوا دیهش موصعمتردو نیداقرت
 : ۰ یدلیا تافو هدنمرخ ۲

 ۶ 2 مرکز د یللقوص (  یلح ینسم ندلایم )
 دا هدلاث ناخ دارم ناطاس رصع طساوا بولوا باتکلا نار

 ۰ رد اش

 سردمردیم ود كن دنا يج جش ردیلیلرو (ےک .یدنفاندلایع )

 1 توف هد رد 4 ا بولوا یهالنم بوبا < رمزا « دادعب ۰ كسالس

 0 ۱ ۰ یدا اص ۰ ا یدلوا

 هرکص ندلع 9 رده ردا ( هداز یکم ۰ یدنفا ندلای ۶ )

 5. یو ەلا صو صف هدعماح هداز یوح یسضاق دهردا هد ۱ یدرک هی هفوص

 . یا هرصم قلاراواو شمربو لوقعم باوحهنرالاوس هلناصما هدک د روک
 . بوداتباا نددنفایئوفصهداز ینشاک هداروا ردشمروتک هرصمرار هدقدلوا

 3 : و د سد واز یشلک یدلیا تافو هد ۱۰۱ یدلوا هفلح و داماد |

 E یار E o ماش ۰ فراق ۽ ۳



 — eo تب ۱

 ردشم زای تاقیلعت هبتک ضبب یدا زسربک مضاوتم یدلیا تافو ینوک "
 ۰ یدنآ لضاف

 چ وا ردندنرامودخم كشدنفا ىلع باز (یدنفادم ندلای) "
 هتوف هد ۷ "ال ورم یدلوا یسضاق هردا هعفد کیاو یسردم نح هعفد

 یدایافق و یرلهرعحتمزالم هدلومناتسایدا ملح قادص «بعد الص یدلوا

 یمظن یرتو یسراف یدنا رهام هدلوصاو ضئارف بولوا یتک راشم هدلعره
 . یداب هبئایع خزان بوزای تاک ضمب هاده ردراو

 یودم ندلارد ینافو ردیلهلفم ( یدنفادم ندلای )
 یدلواتوف هد ٩۱۰ یداریبخ هبقامو خراووماع ۰ صلع هحاشمو سردم

 راهزالاةضور « یحآلارب ونت کی حلا وریسفت یسهنشاح هدیرحت هن د ادهحرش
 ۰ ردراو یسهلاسر هدنمات

 لوالادبعدیس ( رادوسیکربما « ریمالحاص ۰ یدنفادجم نیدلایع )
 ندناربا هد باخ دیزناب ناطاس رصع ردسهضاق زرت یردپ هکر دمو د

 یس ردم نح هرکص یدلوا یضاق ههزناسو زوریس « سردم بودا ترجاهم "
 ٩٦۲ قرەلوا یسضاق لوہاتسا هد ٩:۸ یدلوا یسضاق ماش و بلح هدعب

 هدهنالثهنسلا یف « مع « لضاف ردشانا لا را هد ۳ یدلدا دعا هد

 دیدنفادومسلاوا هددیعرش هلثتسمرب یدلآ ییانوا هلغلوا یرلوسیک یدنابناک

 دنصحنیودص هکنوح یدلوارتوم یزوس هدهسیدزای هلاسررب قرهلوا فلا

 لجاص یودخ ردیسیناب یسهکت یغواندا هددوکس مقلاص رایدلوا نیعم
 سردم یشوا نونم هد ( یدنفا ینایرع) ردندالضف ( لوالادبع هداز ریما

 بولوا دقتعم یراترضح کلا دا رم ناطاس ردندنس زکق البح بوزو تکه ذح نکیا
 ییزاعبودا تافو هدنسهدعقلایذ ۹۸۸ یدسا ناسحا هفظو ها ۱۵۰و

 سردم یخد ( یدنفاباهولاد,ع ) یودخ رکید ردندهنظم یدلق مالسالا جش

 یدلیا تافو هدنلاوش ۱۰۰۲ یدلوا یمالنم هرونم ةندم هرک ییاو ریمزاو

 . یدا ملح

 ماسحیساوک كناشاب دخ ینامارق ( یدنفا یره دج ندلایم (

 رارکتو یدیضاق هسورو ماش «یسردم نعح هرکص یضاق ردیلغوا كخدلا
 ٩16 یدلوا یسضاق لوماتساو هلردا هدبو هسور انااو یسردم نح



E E ۳۶ - aتوت  

 .رایدراوق یسابحا هدنسیداوا ربسآ هنهشد نکیا ردیک هرصم ندزکد بول وب

  تافو هدلو هد ۰ نکردک یدلوا یساق ماش ه هرکصو سرزد هند و

 شم یدا بم ههفوصو فتاو هب هبلقع نونفو هضایر «ملح ءلاع یدلیا

 1 3 ۰ یدزاب تاقلعت رانا

 هدعب بولوا یسیضاق ماش * سردم (ابحرح ۰ ىلج دمج نیدلایع)
 «لضاف یدلبا لاحرا هد ٩6۰ قردلآ ینیربخ یلاصفا یدلوا یدضاق هنردا

 مد ۹۵۰ نکیا سردم ( یدنفا هتلادع هداز ابحم) ندندالوا یدا نقع
 . رد (یدنفا یضش دجا) یودنع كنآ یدلوا توف

 لیصحلا دعب ردلغوا كندنفا ندلا ءا ( یدننا دج ندلا ىع )
 . وغ لبز یداوا خش افلخ هبهداز دوم یدلوا یدرم ييلکسا
 | هد4۵۱ردشلواضراعم هیاشاب یهارا بولوا یاقمکاق 0 دلة

 یودح رد شما حرش 5ا هقف یدلوا توف هده رصق هدندوع ما دمب

 . رد (یدنفا هّلادبع) ندرودص یدشح بولوا (یدنفاهّلافطا)

 هنردا؛سردمردسودكندنفالع ( هدازیراتف :یدنفاندلایح )

 2 مورءهد۹۳۰و یرکصضاق لوطاا هد+٩۲ یسضاق لوناتسا هد ٩۲۸ یساضاق

 فیرشربشبودکهحح هدعب یدادا دعاقت هد ٩44 بولوایرکسضاق لیا

 ` كئسمدقلایذ ٩۵2 یدایاافعتساهد ٩۵۲ بول وا مالسالا مشهد ۹:5 یدنوقوا

 یدنا دهاز ۰ لضاف ۰ ارقف بح ردنوفدم هدوبا یدلواتوف هدنسیتلا یرکی
 تح مالک و رلیا زبهرب تیاغ هدداسع قوقحو ردبا یر لالح هدناعناسم

 كشرشتب هدننعخ ینعینتوم كناشاب سایا یلزع ثعاب هدجح یدا رلیوس
 . ردراو یرعش ناود ردشللا تافو اشا نوکوا قافتالاب بوشیای هنسهقلح

 هدنراصح لیامور هللدیع- کسهرد ردشلروترا هعفا یللایسهقظو مدنتخشم

 رادلاقم قلعتم هداده « راهلاسر راد هن همیرشلا ردص ردراو دج هرب

 ۰ یدای هیشاح هنحاتفم كشرش دیس بوژای
 ردیودح كالا ییاشتنم ( ءداز یوح ۰ یدنفادجخ نیدلایح )

 یرکسیضاق یلوطانا هد ٩٤٤ ردشلوا یسیضاق رصم پولوا یسردم نص
 نع هدندوع یدتنکه حدللزع هد ۹:4 بولوا مالسالامش هد ٥ زا
 . یجندرد كننابعش ۹۵4 یدلوا یرکسضاق لیامور هد ٩۵۲ یدلوا یسردم
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 نفد هوا ردشلیف لاکنا ا ردغلوا توف هد ۹۶. یدلوا سردم كیا 3

 هب ع نونفو قسوم «رفح نف تفتلم ربع هد امد “اص لا ماع یدلدیا

 هددس ع 2 راو و داتسا هدح رانو ثیدح ریش ؛علطم هنماسقا كب تاي زمول

 یدلیا لاح را ید لاک نا هدنسهتفه ید رهام هد یک دن دو ظا طظفاح

 ییشاوح هنلئاوا همیرشلاردصو یحرشهدئارف كفرشدیسو یراخالاةضور
 ۰ ردراو یتاقیلعت دنونف راسو

 كناشاپیربپ قبساردص .. (هدازاشاپیربپ ۰ یدنفا یدشارذنیدلای) -

 دنردا یسردم نحو سردم یدا یدیقح كندنفا ىلع لز ردیمودخ
 ردشلوا توف اقرتم بوتا شوخرس هدهنردا هد ۹2۱ یدلوا یسضاق

 ینطصمناطلس هدازبش یدا راقوو تا بحاص ردنوفدم هدنعماح ثیدطاراد

 هدنقحی رد ول هدنناغما تاذ ترد یرکی هدنتیعج ناتخ ۱

 ۰ روند یدلوا ثعاب و

 سردم بولکه مور یدوقوا هدجم ردغابءرق  (یدنفا دج نیدلایحم) ۰

 (یافیلأت) یداثدو عضاوتم . دقنعم یدلوا توف «دتسزا هد 6 بولوا

 یشاوح ا و تاقىلعت E E ىدا فاشک

و ن ) یدنف دج نیدلایع) : دو
 صف ها نم ناطلس هدازرشو 

 . یدا زا مذ یهسیک ردشلوا توف هد ۹45 یدلوا
 ناطلس هدازبشو سردم ردلهرقا ( ییسح.یدنفادع ندلایش) .

 ید کڏ ءدهاز ؛دباع «لضاف یدلوا توف هد ۷ بولوا عم هناخ ینطصم

 نیدلاسمث ) یغوا یداپ ناخربو دیر هدنسهبصق یدردوقوا رس اگاد

 .ردصو هاده ردوا توف هد ۵ هلا دلوت هد ٩۳۲ ( یدنفا دج 1

 .یدننا دج ندلایع ) یدزاب تاقلعتو الاسر هنمطاوم شیب كندر

 دواد یسادص یدلیا لیمکت یتئارقو هسرع مولع بولوا ءارق ( هداز نویع "

 توف هد ۸ یوا ا مترساج هفوصایاو دیزناب ناطلس ید ینا

 ۰ ردشلوا

 لس ردیسهلوک كناخ دزیاب ناطاس (كي دجم نیدلا ىح )
 تقافا ددم نوزوآ یدلیا كرت یسیردت قرملوا غامدلا لتم یدلوا سردم



 ی در را ۲

NEFىزا - یدنفا هاش  Eون یدتفآ ل  

 a REE لیصحلاب یدایادلوت ه۷ ردیلغوا 2 ۱

 : : هاو نات سہ رع هد۲۳٩ ید وا یشضاق :لوساتسا ۳ هسورت 2

 E لبامور ر ر و یرکسشاف لوطا هد ۲6٩و یبناق هنردا هد ٩۷۶

 و ع) یصلتم یدنل وانفد هنناپیدح هدهسور یدلوا توق هد ۹ یداوا ۱ 1

 مو ددافوو هی ارس ضئارف» حرش هققاوم ( یافلأت ) ردلضاف «عاش

 تا یاود نیدلا لالح + هلاسررب هدسایق» ۰ رلهیشاح هراحرش مااوطو
 نرخ ٤ باتک رب هدهبعدا + راهلاسر هرس باتک و یاده ۰ حرش هندوحو

 2 ٠ درجت ةشاح باتک کید رو ههاشاب ىلع E هلا حج هک لئاسم ندهرثک 7

 e ۰ یدلیا انب یتعماج همشچ روقح هریک لئاسمو یشاوح

 داع یردب ( یوچوق . یدنفا دم یدس ندای )ل . -*
 ۰  یدیشلوا سردم کرب هنرلدمردم یرلک دیاات دراقا قطسو مقار ا

AEهلکلئا اقعتسایدلوا یرکسضاق یلوطانا هد ٩۲ یسضاق لوساتساءد  . 

 . بولوایسیضاقرصم هدنزورم هنسر و یدلوا یسردم نخ هلا ها یرکی زوب
 و با ها یللا زو بولک لوبناتسا ندارواو یدک دح هلکرت هدنسهتس

 Ez ِ رقم ردنوفدم دردم هدارعش هدلوماتسا یدلیا لاحرا هد ٩۳۱ ید وا ۳

 ۴ رم یدیس هرق یدیا رهام هداشنا یبرع بولوا غیلب ۰ عیصف . ثد -

 و ۰یدزاب هلاسر رب یوتحم یهوحا

  .یسماقبلخ هعفدکیاو سردم . (هداز رابعم ۰ یدنفا د ندلایح)
 E .رددنقا نطصم لغوا ردرهام هدنشیهرع یدلوا توف هد ٩۳۶ "الوزعم یدل وا

 ۰ یدلواسردمو یضاق بولک ندمع (هدازیماطرق ۰ یدنفا دمع ندلایحم)
 نیدلا ی ) یدا مرک نآرف شاوم زودنوکو د_هک یدلوا توف هد ۶

 هدنوزبرط هلن اناخملسناطلس ردیلغوا كنبدنفا بوقمی ( هدازهجا ۰ یدنفا دمت
 هد ٩۳٩ بول و یر كالس هرکص یدلوا یخاق هاروا هلبساقلا هلغغلوب

 Ê ۰ یدلوا توف
 ۲ ند ناجا نب مساق بیطخ ( هداز بیطخ ۰ یدنقا نیدلایع )

 E  ەدازېش یدلیا دلوت هدنسیدن یمرکی كنناعش ۸۸٩ ندنیلص یلعریما نب رکبیی
 دروم اش یتسهسردم هفوصایا یزلترضحناخملس ناطلس یدازا لعم هدجا



TNO 

 ردشمتا هیشح یییواضمیفاقو هیفسن دیاقعو .

 _ ) یدلوا یسردم نعع  سردم ( زابلبط ۰ دج نیدلا ی ٩۰5
 یدلبا فلأت یلاوط حرش ردقوح یدرک اش یدلوا توف هد ۰

 كيلادبع هفیلخ یجاح ( ېلچ لیو ۰ یدفا دج دلا ۍع )ل
 ردیدد رح  ۰٩یدلبا تافو هد ۰

 ) یشابیکح هناخ دیزباب ناطلس ردیلدمزا ( یدنفا دم ندلایم
 یدلوا ٩۱۰ هداز مکح ) ید قذاحورهامو ربقف ۰ اص یدلوا توف هد (

 " بولوا یسضاق هتندم ردمودم كوب  ۹٩۵۰هضم تربس یدلوا توف هد

 یداب هسردم رب هداوبناتسا ید ندشاخا .
 ) یسردم نجح رددرک اش یناروک الم ( یمع یدنفا نیدلایع

 ردص « تاقلعت ضمب هضئارف یدلوا توف هد ۹۱۶ بولوا یسضاق هرداو

 ردکنو یسلاسر هعیرمشلا ۰
 ردمودخ كندنفا نسخ ( هدازنوساص ۰ یدنفا دج نیلا یک )ا

 ) لع یهنطابو هیرهاظ مولع ردلبلکسا ( یدنفاد نیدلایع
 یدلیا ذخا ندرصق مهارباو یوجوق نیدلامصم میشو یسوط یلعویشوق

 هاشداب یدلآ ینما یضشراکنخ و یدتارابخا نباش رشت هدنطلس هناخدب زیپ ناطلس

 - هلتر جه هبیلکساهدمبیدرداتمرح«داعلاقوف هدنقح بوبای واز یرلترضح

  ۰ثن:عشوق يلع یدایتراعو عماجاک | یدنفا دوعسلاوا یدلوا توف هد

 ثیدح یدای یادراو ح رش بولوا تمارک بحاص بولوا یسهاژردارب
 یدیا زاغ هنلقن ۰

 یناوه .یدنفا دمع نیدلای) (  یدلوادعاقتم ۰ سردم ردینامرق
  ۱یدلاق هدهدوسم هدهسبدلوا لوذشم هللا فنصت یدلوا توف هد ۰

 ) بووقوا هدنتکلع ردیلغوا كنیعدر دم ( یدنفا دج ندلایع

 هدمب یدلوا طم هنمادخ ییارسلوا ناخ لس ناطلسو سردم یدلک هلوبناتسا

 ؟ ثدح « رسغم یدلوا توف هد ۸ نکیا یسردم ولهفرش چ وا هدد ردا

 عیرسو رب رحم هدیسراف ید هاک | هفالسا بفانمو تارضاخ بولوا خ روم

 كن دلادضعوهبشاح هحولتو هدن رحت ةيشاحو هیواضس یدا طاطخ لزوک و

 یدلیا حرش یادا تاک ۰

ve Ss EE a LE نه وه 

i ۱ Es Ta بد 



e 

 & تخ یءردنح دا 2 ردا < رعاش ردنوفدم هدنسادد رت هساعلس

 r ااو ففعل راراپ و ینارؤآ کرکت
 یدلآ یانوبهلرثا هراضم هدنکلښک ۰( هج ولارا ۰ یدنفا نیدلایح )

 سم غیا نار ناطلس حرص وتو هن ردا هدع و یحاق 6 سردم

 توف هد ٩۰۰ بولوا دعاقتم لزعلادعب تولوا یسیضاق هنردا رارکت هدعیو

 د ۰ ردشلیا فلات یدباقع حرش ةشاح یدلوا

 3 ی ۰ جش د ولو ندنرا درک اش ءداز فرشا ( یدنفا دج نیدلایح )

  ردتطا تافو هک ۹۰۰ لاا
 سردم ردیمودع كندنفا دج ( نیوخا ۰یدنفا ساق نیدلایحع )

 . «ردنوفدم هدننل راهش زیدلواتوفهدهسورب هد ٩۰۰ بولوایسردم نحو

 ریادهنماکحا هقدنزویسهشاحهنحرشد رحم ردراویتکمو دحس# رب هدلوبناتسا

 ۱ ۰ ردراو یسهلاسر

 مهار ندا جا بطخ ( هداز بطخ ۰ یدنفا دم نیدلا یخ )

 هعفد کیا یدروک سرد ندکی رضخ و ىسوط ىلع هل رد ردسودخ كتدنفا

 لغ » هدندصق هنحابم هلا هدازهجاوخ یدلوا یهاشداب !همو یسرد» نحج

 توف هد ٩۰۱ یدلوا یلاصفنا ثعاب یسعد « ردالاب ندنا ندقلوا زکهحاوخ

 مزلتسم ییریتأت یرللنا لتق یسهمدخینا بولوا یلضاف مودنرب ندالع یدلوا
 یریفکت كران دنادانساربج هب اسناورت ادهداهحردش-امهدنالاک !یت ھل ومرثک !یدلوا

 1 نوذآام ندنسودنک ( عهاربا ندا جان ) یردارب ردراو یراهلسر دنوح

 . یدنک یدلوا توف هد ٩۳۱ یدیا سردم رب یوزمو ملس . ملح بولوا
 ریقف بوقیچ ندقرط هدهسیا فقاو هتیهرعو لضاف ( یدنفا دم ) یودم

 ۰ یدلوا توف هد ٩:۰ ردشلوا ردنلق روحو قو

 ردیمودم كنسح ن مهاربا ( یراسکین ۰ دج نیدلا یع )

 بواب هسردمرب اکو كب لبعایسا یلاو هدینومطسف تولوا ندتسیلط ناحالت

 بولوا رهام هدهضایرو هلقعوهیعرش مولع یدلیا بقو باتک دلح زویحوا
 اشداب یدنوقوا سرد هدحافو هفوصایا بوليرو هفظو یدلک هدامسرد

 یریسف هدهیفوصایا رایدلوارضاح هنسرد یراترضح ناخ +زباب ناطلس نامز
 . ویسفت یناخد روس یداوا توف هد ٩۰۱ هلکلتاجرهماخ نح هدکدلبا مخ

ERT 

۱۳ E 



 7 ۱ مو سس ۳

 ردندالعریهاشمیدابالاحت را هد ۸۷٤ بولیدا ل هد ۲ ۱۲ ی 1

 رد( لاک نا )یدضح رد, اح ناعلس ءدازاهاب لاک و اشاب ناتسهحا ما

 ۰ ردسودم كهاش رح ( دم شیورد * نیدلایغ)

 كنرانف النم و یودخ قننزا نیدلا بطق (دج ندا ی )
 ا یارقف یدلوا یافو یتفم بولوا ندالگ ا

 E |تافو هد ۸۸۵ یدزاب گاو یو

 تیاخ دج ناطلس حاف ردى ودع كنیسع ( ىلحد# ۾ ا

 ( راهون ( ردنوفدم مرز رحم یتیداب هدنسوق هنردا بولوا ينا

 هنیزخ هدهلا راشم رصع ( یججارخ . دام
 ۰ یدلیاان دعصرت ىدا راد

 ہدف تداعسردیدا رزکق یحا یشاناعاد یدابیدعسم بوشهنمان هددسر : ردنا ناواترضحرصم . (نالمقیبقآ ا

 . یدیایهناخ رفاسرت هددسورب یدنارادلام یدنا
 ندنرادرک اش ورسخ الم (اسینغنا ۰ یدنفادج نیدلایع) 9

 یدلدا هداعا هنسدس رده قم تولوا ر ؟سعیضاق نکیآ یسردم نیک وا وا < ۱

e ۳بفاعتم یسواح هد ۱ یدلروم ناتضحا ترازو  ES1 یا مور  

 لافو شعاب یعماح لوق یدلیا تافو هدنناضمر ۸ یدلوا یرگتعطا

 ۰ ردشمافلوب .دنافلأت هدم

 ردیمودخ كناملس یلهعر ( یجەفاک ۰ یدنفادع نیدلایع 2

VIAهدةشهد وقایعبوزک ی راطقا تولوایحاص طرقم ءاک ذ یدتادلوت هد  

 ضف هثحا لاب یدشیک رصم هزکص بودا راکت یزرادرک ا ردشوقوا

 یدلآ ینناونع ) مالسالاحش (و یدلوانوذأم هیاتفاو سپردن بولاوا فارتعا 9

AAAیدادقتعم و یخ ردشل وارضاح هنسهزانح قرشارصمربما یدلباتافوءد  

 یک ربدشر صاع ۰ ءددح رصتحم « نیتداهش لک ۰ یرش 9 رعا اوت

 ۰ :یدنا یهدنا دادعت خد یسودنک ندنتزک كاثافتضم 9

 كناشابندلاربخ "۰. ( هداز یهردنچ ۰ یدنفادجا یسث ندلا نی

 عیفرتلاب توا والبقم هداف ترضح دزن یدیار دلکنوب بولوا ندنلدن

 یدلیالاحرا هد ۸٩۸ بول وارادرتفدشاب هد ۸٩۱ یدلوا یرادرتفد یوطاا

as FS SR REE E PE E CE I A 



 - ردیعاش یداو ۱

i ۰ EA. 

  6٥را سرا دتاماتساو تآ اشنا ندتسایر هه

 2 "لوایسیر رب یک او دم ةر راب هدد رقص ۷یذاج | ۳ ۸ و ۳

 ی ىدا مقتسم فشع یدلدا نفد هاو بودا تاقو

 وف دک ل دا داخ ر وف ردینومطست ( یلح یو )

 دان هاد یدال هد ۸۹ ا ( یلح دجا یوح )

 ۱ و هد 118۰ بولوایتولخ ردنللوبهریخ ( یدنفایوخ )

 ۱ ۰ ردراو یرعش نآود

 ۱ :ج رد لا لاحت را هنتتشا شب E هد ۵ هم ا 5 هدوب

 E ` ىدليالاحترا ەد بولو| ندا عش هکر دس وط یخ د (یلازغ ن دلا یع)
 ر ا( رک اش ۰ یبرع دج نیدلایحم )

 | اج ts 2 هدنسید:نوا ۳

 3 و a رهظ

 و سو اوو لک دع نی« نا )
E 



۳ E 
 یساضعءاالاوساجم هدنرفص ۸۶ و قسلاو برغسلبارط هدنمرع ۷۷ یدآوا
 :یراعتس ترادس ناز ددنسدمقا یذو یرظان یر کک میرو

 مظعاردصینوک یبنکیایمرکی كنبرخالا یذاج ۸۸ و یرظان هبرحم «دنسهتفهو

 قرهلوا  ۸٩و لزغ هدنشب یمرکی كنلوالایناج ٩۰ ینومطسق هدنرخالا عسر
 هدنوزبرط هدنرورح نوک شېو لزع هدنطساوا لوالا یذاج بولوا یسلاو

 تولوا ینیلاو ةنطا تنباع هوا یداوا تماقا رر ٩۳ یمرکی كترفص
 كباویسرتلود یاروش هدنزوقط نوا كنبحر هنسوا یدلدا لزع هدنحوا
 هدنزوقط نوا كنرخالا عید ۱۲۹۳ ب واوا معا ردص ابا هدنشپ یهرکی

 بودیکهزقاس ندارواو یدلوا متم .دههذج هداوالایذاجو لرع ٩٩ هدنلئاوا
 هدنسهعایذ ۱۳۹5 یدکی ما یسک هتداعسرد بقعردو یسلاو لصوم

 یدلیالاصفنا هللوا جازما هدنرخاوا ۱۳۹۹ بواوا یرظان هیلخاد ۱۳۰۰
 نیطف « یه ر دن وفدم هددصوصح هبرت هدنسهداح هدوځ هلاتافو هدننحر ۰ .

 هکب قفر هداراشاب قماو ینسهعرکیدا رداقهروما قتفو قئر « بناک « یعاش
 ردراو یرلدفح ندا ردنا تافو هدهسدلبا جوز -

 ۱۳۰۲ بولوا یسیجهلقو ه رع تدم لیخ ر ( یدنفا دوڅ )

 بولوانژنرلرومآمفاقوا ( كی نعدوج ) یداواتوف هدنزکسیمرکیكئمرع
 هل وف هدم دن نوا كنحر ۲ یدنشلوا اضعا هفافوا ءرادا ساع

 ۰ یدلدیا نفد اشا ردیح

 ندنساضعاهرادا سلم و ندنسالع ماش ) هداز هزج ۰ یدنفا دو )

 هکم ميددتلاب ب ولیربو یسه« ریمزا هد ۱۲۷۵ یدیشلوا قتفم بولوا

 یداییرومأم ةوالعخد یتیریدم فراعم دروس ردشلوا یسهاب لوبناتساو
 ۰ یدنا لصاف « e یدلوا توف هدنرفص ۱۳۰۵ ۰

 قلارقهدنوباه رصعبولوا ندنراماقمغاق هرشط ردنلشی ( كدوخ)
 هدنزوتطكنرفص ۱۳۰5 بولاق هدمدخوا هجراهنسیدشلروس ما هللدنسم .

 1 ۰ یدلیا لاح را

 هن هب رح بت کمبودیا دلوت هد ۱۲٣٣ رد رهش ( اشاب دوعسم دوج )

 یالاربم بودا ضیفن هلغلوا برح ناکرا كليا شمقچ ہد ۱۲۵۳ كرهیک

 بولوا قیرف هدعبو اولریم هدننامش ۱۲۷۹ قرهلوا یر هسرح ناکراو
vr 



 د e یاوا را ةن رلقاقرصتم ر هد٤۸و رازا کی هد۸۱ هلسا
 ار ق ۰ ردنوفدم هدنعماح زوک هرق هدراتسوم ردشلیا لاح زا کیا

 ٠.از دجا درک ینکی كناغاب دجلئاو (٠ یدنفا زنع دوم )
 ۱ یک رک هتسارک مد ۰۳ وشمریک دنهدساحم هلا دلو هد ردنمودع كناغا ۱

 . هد۱۲۰۱ یدلوا بتاک شاب هنک رک هعتما نداروو درحز هدعبو یتاک شاپ ۱

  لزع هنزخا ۷۰ بولوا یربدم هناضنف هد ۲ و یرظان کرک هطلغ
 .  یربدم هناحسف رازکت هد۲۳ بولوا یتبما قدنص یک رک هطلغ هد۷۲ یدادا
 ۱۳۸ ردشلدا بصن ارهک هناطلس داف هدعب بولیدا لعهد ۷۷و شلوا

 یدبا ملح ۰ عرک ۰ ردم « روقو یدلیا لاحرا هدنزکس یسهدسقلا یذ

 ی۔ه اید ۱۲۹۲ نکیا یزبمهیلام رماوا ك( فرشادجم) یردارب كحوک"

 دصسدجم) یعودخم راردنوفدم هدونا یدلیا تافو هدنشایرب شةلا هدنسید.نوا

 یدلواتوف هدنشابکیا یمرکی نکیا ندنساقلخ یسهطواهطبضم هد۱۲۸۱ ( كى

 هسیقیسهدلاو كناذو ردنابحرب (ك.نسحا ) یلغوا رکید ردنوفدم هدهمنایلس

 هردیسیعاطر مودح یسودنک ویسهریشمه كناغا مهاربا مرد كوس مال ماخ ۱

 شلوا دعاقتم ندقلاولربم بولوا نده رکسع یامدق (اشاب دو )

 هنسهکتیاده كرداتافو هدنسید كنمرح ۱۳۹۵ بولوا ینیما نویاهٌرصو
 ۱ ِ علما نفد

 بولوایدضح كشدنفا فراع ( هداز یبربق .یدنفا تاشن دو )

 . ندنلاس۱ ۲۹۵ بول وا یسالنم هسخدالب هدعبو ربمزا هدنمرخ ۱۲۸۱ و سردم

 3 ۰ یدا تایحرب هرکص
 . ییوتکم ردیمودغ كجوک كناشاب بج دم ( اشاب حدن دومم )

 یدلوا يتاک ناود هیاشا دیعس یلهسورب بوریک هش رال یدمآو ترادص

 ترادصهلسب اب وا هدنل والا عبر ۱۲۹۳ بول وا ینواعم ترادص "یوتکع هدعب

 هد۷۲۰یدما هدنمرغ تو لکونواهناود"یدمآ هدننحر هو یسج وکم

 یراشتسمهبحراخ هدلاوشویراشتسم ترادص هلاالابهدنن والایذاجو ییگلکب

 ۷۳و ماش هدنرخالا عید۷۲ و یسلاو ادص هلرازو هدنرخالایذاج ۷۱ و

 هبحراخهدناضرو یساضعا تاهظتتسلحم هدننحر ۷٤ ویسلاو ربمزا هدنمرم

 لوزعم هدنل والایداج ۷۰ بولوا یرظا تراح هدنمرع ۷هولک و یرظاب



3 ۳ 

 ۰ ردرلاشاب بتار دجاو لعدج و یداوا ل

 یهاشداب روایرسو یالاریم شیفت ندهناهاش رک اع (روبتق ۰ كيدوج)
 نواه یودرا یک درد ( كىدوج) ردشلیا لاحت را هد ۱۲۷۵ یدلوا قیرف و

 ۰ ردشلوا توف «دنلوالایذاج ۱۲۸۱ بولوا یالاربم یراوس

 .دهر شاب هرکصو یماما كناشا ورسخ ردلهبطلم ( یدنفا دو )
 .مسر۱۲۷۳و یسالئم باتنیع هدنمرم ۱۲۰و یسردم هسورب بولوا یراد

 یدلوا توف هدنسید یرکی كوالا میر ٤۱۲۷و یسالنم دادنب هدنل والا

 ۱ دو)ردندندالوا گكندنفا نیدلارون هدازلع ندرودص ) یدنفادوخ دسلا )

 هدنعافدنا رایرهکی بولوا هش یسەیکت یشانکپ هدنراصح ليا مور ( باب
 هدنک زا یسهکت یدلوا توف هد۱ ۲۷۷ قالطالاب هدعب یدلدبا مازعا دیک رب

 رضاحوریپ ردشموانفد هناي اباب یابلادبع نالوا توق هد ۱۱۹٩ دنا رلاباپ

 راتحهداز یینلدهبن ( كب دوم ) رد(اباب عفا) ودع یدناقوطن و باوج
 تفرعم ولع ردنوفدمهددجا هحهرق یدلواتوف هدنحر ۱۲۸۰ ردلعوا كناشاب

 هلوک و یدما رزک هدرعژپ یهاک مشتح یهاک یدا یثنم بوذخ یحاص
 ۰ یدا رلیوس هنالقاع یهاک بویمهک رسا ییزوسو ردبا دازا بول[

 یدلوا قیرفو اول ضفتلاب ندهناهاش رک اسع رددرک ( اغا دوخ )

 ۱ یسلاوهدح هدن رقص ۱۳۷۲ بولوا یسلاونع هل رازو هدنسهدعقلا ی دا ۷

 مر ۱۳۷۵ یدلوا یسلاو رکب راید نی بولیدبا لزع هد ۱۲۷۳ یدلوا

 دم یدلواتوف هدن رحالایذاج هنس وا تواوا یسلاو هدح ۳ هدرحالا

 . یدشلوا ردق یشابکس ك.فرشا یودخت یدیا لوک |

 ۲۱۸سردع ردریک مود كکب بتارلع ندرودص ( كىدوج (
 هدنهرم۸۱ یسالنمریمزا هدنرخالایذاج ۱۲۷۲ یسالنم باتنیع هدناوالا عسر
 مدار وادار زا ۱۲۸۵ یدلوا یسالنم هکم هدنمرع ۱۲۸۶ ویمالنم وصم
 یحاص تورت * لومألاقوف هلعوقو ینابفو اصا نکیا هد رصم ردشلیا لاحت را

 ۰ یدلوا

 هد۱۲۶۰ ردیمودخم یحنرب كناشاب ینطصم یلهردوقشا (اشاب دو )

 هد۷۲ و اشتنم هد ۱۲۷۱ بولوا فطلت هلقلناریمریم هد ۱۲۲ و شلنا دلو

 هد ۷۹و شوم هد ٣۷و نا هد ۷٤ و ناتسزال هلیسهاب یب رلکب ییا مود



 ۱ وا ر ا ۳ هیات ۱۲۱: یدنلوپ هدننراظن 1

 مادعب ردندندافحا كناشاب دمت كلج ( كيدو )
 ی اع ا بوش ندهتلام (یدتنادوم) ریسه 3

 : ۱ "را هد ۹ ۳ ته کر ۰ و

 ی ۰ ردلضاق توف هدعب 2

 ردم هدنکلفک .ردمودخ كناخا , ملس قیساردص ( كثدومح )

 ۱۳۰۹ یدلوا یاب نیمرح ه ھو اع ا دال جرح بولوا

 ٠ . یدایشمراو هشب ناسقط یتس یدلوا توف هدنسیتلا كنرخالایذاج
 ب یردم ۰3۱۲۲۸ ردىم ودحكناشا« نج رلاد.رع ) ىلا ءاشاد وج (

 قیرفرکسو 7 ل یجیوط هصاخ هد۱۲۰ هدعبو لو سا ضفتاب

 یا رهن رح د ۱۲۳۹: ووشرهصاخ هدتسدمق اید ۲- :۳وییادناموفریمزابول وا

 اضع لا وساع دنرخ لا یرا ۲۹۸و یریشمهصاخ هل رازوهدرحالاعسر ۲۰۵ و

 .یذو یدلیالاصقا هدهدمقلایذ بولوایسلاو ءرقنا هننسمرکیكنلاوشهنسوا

 د نوا كنلوالامسر۱۲۷۰ یدلوا ارد نادومق هدنزوقطنوا كنسهحلإ

 دن والایذاج۷۲ینندذک اعتدهزعهنب رزوآقارتحااخ ریو 7 ِ

 ۱ د ننیدح كرد اش ینطصم اول نود یدیا روسحو یا



 دبخ ۲۱ ری

 هد ۱۲۶۵ بولا یتناونع یردم هصاخ هدا هزکص یداوایثاپ رام هداوش
 . ردٌلواتوف هداروا یدلدبامازعا ههسورو لزع

 « النم ؟ سردم ردودع كندنفا مشاه یهسورت ) یدنفادومج 3

 ید یرد یدلوا توف سکا دو له ۱۲۵۰ یدلوا یسالنم ماش

 ۰ ردشلبا تافو «دنردق “هلل ۸

 هدب یشاب یجوپق ردیرادمطس كناشابلع یلردن . ( اب یدج دوم )
 ۲۶۷ و هلاحرت هلرازو هدنحر ۲۸۶ یدلوا قرصتم هلاحرت هل قلناربم ريم

 یبا مور هدنرخالامسر ۲۵۰ و هیناپ هدنلوالایذادج 14 و هنسوب مد

 هدنرخالایذاج ۱۲۵۲ یدلکههدامسرد بودا لاصفا ءدعب یدلوایسلاو

 میم ۰ قداص « مقتسه ردنوفدم هدنسهلکسا ناتسب هوا ردشمتا لاحت را

 ۰ یدآ ردمو

 فاقوا « سردم ( هداز یدنفا مرکلا دبع ۰ یدنفا ینادن دوج )

 هدنزوقط یمرکی كنبحر ۱۲۰۲ یدلوا یسیضاق رصم هدنمرع ۲۵۱ و یشتفم
 (یدنفادوج )یدا ینیاق كکب یتسح ندلاح ریدلدا نفد هدرادکسا یدلواتوف

 رددنفا رهاط ودع یدلواتوف هد ۱۲۵۶ یدناماعسردو سردم ردیلندرام

 ۱۲۰۶ یدیایسهحاوخ نواه نوردنآ ( برعظفاح ۰ یدنفادوم دیسلا )
 ۰ ردوفدم هدنعل رام رلاغاقا یدلباتافو هد

 اشا دج لیلخ ردسودم كناشادمح ءرق قبسا نادوق ( كیدومم )

 حیدر ۱۲۶۷ ردندنسافلخ یلاعردص "ییوتکمو ندناکحاوخ ردیسهداژ هعرک

 رک اسع ( یدنفایلح دوم ) ردنوفدم هد وا یدلوا توف هدنرنوا كنلوالا

 دنا نوا كنبحر Vos ردند رامدآ یک هدتادو ندنرابشابکس . هد اهاش

 یذاج ۱۲6۷ ردندهقذاح یابطا ) یدنفا دوم ( ردطا طح یدلوا توف

 ۰ ردنوفدم هدناغوا كب یالوا توف هدنر وا كن رخالا

 هسلاو یالاربم هصاخ ضفتابندهاهاش تابع ) اشا دومخ (

 بولوا یریدمتالاعا هدعب یدلوا یسا ولربمهصاخ هد ۱۲۱۱ یدلوایدومأم

 ندهناسرتیخد( اشاد وم ) رب ردشلباتافو یدقحهفحا هد ۱۲۹۵

 هدنشب تان سهمی ۷۱ یدشلوا اولربمو یرومآمنزخ لنوشروضشتاب
 ندهاهاش رک اسع ردروبنت(اشا دوم )یدلدبا نفد هنغل رام ىلع وا كب بودا تافو 1



— ۳۳۲ 
 3 تم وا كح وکه د۱ ۲۲۸ هلکلناکحاوخ هدعب یدلوا یدیجزاپ هداعسلا راد

 ٠ وس هد ۲۳۹ و ینادځک ناطلس هصدخ هد ۲۳۹ هلیضام رودو یسیح

 21 الایناجل ۱۱۶ ۰بولوا نتادنقک ناطاس نانگ هدشو یسیج هان
 o یدآتهداروابونلوامازعاهلنلوالخ دمیذهدنکلرستعاطارب اراب رک
 بودیاتافو هدنلوالامسر ۰ بولوایالغوپقشاب ددحیا رس (اغادوج)
 بولوا ندناکحاوخ (یدنفادودیسلا) یدلدانفد هنناتسرق یسهرت هدیچ

 هدشادیم قوا یدلوا توف هدنحواكنمرم ۱۲۶۰ یدناینا ةفیلخ هدنزخم

 ۰ رد وفدم

 . ییدنلو اشاب ىلع لئلده ردیلناصبلیا ( لغوا هقوز . اشابدو )

 هدنرخالایذاجو یدلدمافیطلت هلقلناریمربم هدنرفص ۱۲۳۷ نوجاهلاماهدهرص

 دج يودع ىدا روسح یدسا لاحرا هد ۱۲2۲ یدلوا ینرصتم ناصبلیا

 قرهلواینادناموق قبروزا بول وا ندنر لکب قانشو هدوب ) اشال دو ( رداشاب

 . یداوا توف هدهللق تدم ردشلوا فرصتم هاروا هلاقلناربمریم هد ۲

 . هدهسیدلرو قلناریمریم بولوایراد هنزخ كناشایدیشر دمخ ( اشابدومح )
 دیس( ادو ) ردشلوا توف هدلاحوب ردشلوا یشابیبوق بولاهدندمزا
 3  نیرزپ هلقلاشاب هدعب قرهنل ون هدشرح هد ۶ ردنلن رزپ ردردارب كناشاب

  قلثادیمریم هد ۱۲:۷ ردیلشین ( اشابدوم ) یدلاقهحراهنسو یداوا یفرصتم

 3 ۰ ردراشلواتوف هدعب یدلدنالزع هرکص یدلوا فرصتم هارواهلا

 ۲ «دنرخاوا ۱۲۷8 ردندنهوحو هنردا ۰ ( درس ۰ اشا دوس )

 ۲ ۲۲۵ بولوا یفرصتم رهشیکسا هدنلاوش ۲۲۶ یظفاحم ناقهرئوط هلقاناریمرم

 ِ هلمساشا هدنمرخ ۲۲۸ و شلوا غفر یترازو هد ۲۲۹ یدلریو ترازو هد

 ِِ کز هدکننو صراق هدنمرح ؛۰ وناو "دم هد ۶ وليا چا هد صراق

 1 هلیساشا هد ۲۳ یدنلوا عفر یرازوو لزع هد ٤۲ یدلوایسلاو یرهشرفقو

 | هعروپسرت, تواوا ریسا هدهرتسلس هدنمرغ ۲:۵ بولوا یظفاحم رلناقناب

 ۴ لاحرا هد ۱۲۶۵ هدنلوصو ههنردا بوللهتسخ هدنتدوع ندنراسا یدارونک

 | كینسح یودخت یدلاقیجروب های هلیسع رکرب یدباربدم ۰ روج ردشالا
 1 ۰ :یدلوایثاب را

 3 ۱۲4۲ بولوا یسهجاوخ نوباه ةناشهدنهم ردیلعرق  (یدننادومم )



 rS ۱ و و

 هد ۲۰۹ یدلوا یسیلاو سنو هدم لئاوا  (اشاب دوج دوش )

 یسلبارط بودناقوس رکسع هسلپارط هدوا بودیااجلا کوب اشا یلع یلسلپارط
 ۱۳۳۲ بول وا هدس و هد یدک یذوف ېد هاروا تدمرب یدلآ

 .:یدلوا رک فرا
 داماد هه یدفافسوب نجا شاطکشب ردیلسلیارط ( هدددما دو ) ۱

 هدشافو یرد نياق هد ۲ ید وا یضشهطلغ هن رب (هدد جور) تالوا

 ۰ یدلواتوف هدنسیتلانوا كنلاوش ۱۲۳۶ یدلوایهش شالکشب
 یرد ردمود كکبللخ ندننادناخ همارد ( اشابتباث ۰ دو )

 تحت كکي لیعاسا ییزوربس یرلارو نکل یدلوا لئان هور هدایز هدشنافو
 نامزوا هحشدا تافو كنلیعایسا یدیغویذوش هدنسودنک هل ردب هلفلوا هدندوش

 د را هدنرخالاسر ۳ بولیروتک هدو هلغفلوا لاتسا نادفنتم یکو

 یدلوا یسیلاو هلاحرتو یرظان تادنرد هلترازو هدنبحر ۱۲۳۵ یدلواینما

 هدهسیدلوا یرکسعرسو یسیلاو هروم ءدنلاوش بولوا لوزعم هدنمرخ ۷

 عید ۸ یدغنارثأت یذوش دی هسیک .هدنسهرصاحم یوانا بوسارب هشيارب

 ندلاءالع ) یعودخ یدلواتوف قردنای هتسخ نوک چ وا هدنسبمرکب كنلوالا

 هدنغلف رصتم ناتسزالو كسرهو هجروکق رهلوا نادیمریمو یشاب یجوبق ( اشم "
 ` یودخح كنو یدلیا لاحترا هدیناخ زب زعلادبع ناطلس رصع لئاوا قرەنلوب
 یرکی كتناضمر ۱۲۸۹ قرهلوا یردم تادنسنوباه فاقوا ( كب مسد 13

 ردار ) اشا ردیح نسح ( یلەمارد ردیوفدم هدیونا ردشلوا توف هدنزوقط

 یرادهخزخ نکیآ هدهلاحرت رد(اشاب دشار) مودم كنا بولوا یسهداژ |

 ۰ یدلربو قلیشاب یجوبق ه ( ك نیدلاسمش )
 دجا بولوا سردم ردیمودحم كناشاب فسو قیسا ردص ( كيدو ) 0

 بو ہدنمرع ۱۲۲۷ ردشلیا ۸موزن ىغاخهتلاةيطع یسهعرک كشدنفا فظن

 تافو هدننواكنمرحم ۱۲2۰ یدلوا یسهاب هکمو هسجخدالب هدمب یدلوایسالنم
 ۰ ردکپ ( راتدجا ) الم مالسالاجش ییودخم یدلدنانفد هداشابردیح ب ودنا

 یدلوا یسضاق بوبا هد ۲۳۹ .سردم ( هدازیاتک ۰ یدنفادو )
 ۰. یدلوا توف هدعب |

 ضفتلاب ردداماد كنبدنفا یرولا سیون هعقو ( زال ۰ یدنفادو )



 « یدلواتوف هدنجما هنسوا بولوا ینیلاو لصوم قارت رم 8

 نکیآ رد عمر دیک تسهسیلا دب در دح مان هرلقاع هدرازاخوب ینوک یحندنوا ِ

 . هدنسمشح قلیربا هدرادکسا یدلوا توف ءانفا بودا روهظ تازستعاطا

 . هدتاتکو اشنا "سانشقیسوم + فقاو هایفارفحو انشا نینجا ناسل ردنوفدم
 سلطا یدیارهام هدن-تلاخ هکر وند یخد « یروبذط » یدلا لاثما ءاراش

 E بودنآتافو هد ۵ ) یدنفاهاربا ) ندهبنک یودحم یدایاهجرت ی زود 8 38

 ۰ ضیفتاب ندنواه نورد ( یدنفادوجم ) - ۰ یدلدا نفد هاب یون

 ردیل هنردا ) اادوم) یدلیا لاصفا هدنشبنوا كنلوالاعمر ۱۲۲۶ یدلوا

 مر و یا تا اشتات یناح ییا دو یزاتوب

 . هدنمب ییجزای یبافا هداسسلاراد ًاتاش و یثاب یبموهق هدنجر ۱۲۰۳
 E هنسهناح ول وم یلغوا كد بودا لاح را هد۱ ۲۲۳ هلصانفرودقرەل واندناکحا وخ به

 . ی هل هاشنلاب ندنرادص *ووتکم ( یادوی )-۰یدلدا نفد "
 یدلوا توف هدنحوا كنمرحم ۱۲۲ ؛ یدلوا

 ةمراپ هد ۱۲۲۵ ردیمودم كناشالدجم ( هدازلیلجلادبع + اشادوخ )

 3 ۱۲۲۲ سردم ردندند ال وا یدنفاد وخ یاده (هداز داع۰ یدنفادوخ) 1

 . هدنهاکرد یناده یدلواتوف هد ۱۲۲۹ یدلوا یسالتم ماش هدعبو سدق هد

 ۰ ںدیوقدم

 9 ا دد ۱۷۸۳ یوا کما هرکمو اب (افادوج )

 3 . یدنل والزع هد۱۲۲۳ بولوایوق یابشاب هدنل و الایذاج ۱۲۲۲و یشاب یجوق

 ۲ ۰ اغادوج ) یدلیا لاصفنا هد۱۲۲۲ بولوایثاب باصق شیفت (اغادو )

 _یدنایهعشچ ربهنتلا ورصقر هداشاپ ردیح هدا ناخ يلسناطاس رصعرخاوا (لاپوط

 ۰ رلیدلوا توفبقاعتم ینیریرم

 یدلواییجروسرکسعهلبا قلناریمریمو یشابیجوبق  (یحروس+اشا دوم )

 هرکص هنسچاقرب بولوا یسیلاوهینوق هلئرازو هدنلاوش ۱۲۲۶ یسلاوهقر هدعب

 8 یدلواتوف

 | ندناکحاوخ بولوا یراد هنزخ كناشا فسواض ( یدنفادوم)

 ۳ . كنلوالایذاج ۱۲۳٩ یدلوا ی فاقوا كحوک هد ۱۲۲۳ یدلوا

 ۰ ۰ یدنلوانفد هوا بودا تافو هدنحوانوا



— ۳۲۵ — 
 .هدنتدوع قحا یدلدبا ااو وفع نایاب یننیدلوا فیجارا هدنتعزع كناشام
 بوده را هل رابشک ولب یعوبشاب تادن رد بو راقبح ییاشاب ےھا ربا یلیستم

 ندیبس و ردراشفلوب هدتنواعم اک و یخد اشا دجا لیرحواو اشا ىلع یللدهم

 ردشلوا رومأم اشا یدبع هنبدأتو شلربو هرخا راتلایا هلعفر یسهبتر

 فرطرب هلافو راشفلوا وفعو انا اشاب دجا هاکنوب هدنرادص لدن هد ۰

 هد۱۲۰۳و شلدنوک اشابدج سودا هلغمالشاب هحاضف هنو قحا ردشلسا

 رازا کی هلرازو هدننابعش ۱۲۰ ردشلدا وفع یتحابق هللاروصق یافعتسا

 ندو بوک هنواه یودرا هد ۱۲۰۵ یدلوا یسیلاو یلوطاناو یرکسعرس

 ۲۰۹ ردشفلوا عفریرازو هلکلشک رس هنن هللالزع هرکص یدلوا یرکسعرس
 عبر ۱۲۱۱ بولوا شو ا اقا ینرازو قرهللوا وفع هدنزوقط نوا كننابعش

 هلع نالک مزال ینیرکسع هجلک بوربک هلا هرکسع ةوقرب هغاطهرق هدنرخالا
 رابلغاطهرقو شانتا تتوتیب هدهناخرب هلباهسیک شقلایللا یسودنک بودیغاط

 . هداسیلک رب هدهنیتح شاب ردرلشقا دیهش هلسه وع یو بوصاپ ییهناخوا

 ۰ ردنوفدم هدهجمروعدو یدسح بولاق ظوفحم
 نامرکقا هد ۱۲۰۲ ردیمودخ كناشا هّلادبع لیزویشا  (اشاهدوخ )

 یدلواتوف هد ۱۲۱۲ تولوا یظفاع ربیک ۀطا هللا هولارود بولوا یظفاحم

 مور هدنلوالا یذاج ۱۲۱۱ ردیمودخح كناشاب دجا یلیرخوا (اشا دو )

 بولوا ءداز اشاب نابلس ( اشا دوم ) یدلوا یفرصتم یرخوا هلیسهاب لا
 ردلهنسو (اشاددو ) یدلوا ینرصتمرهشیکب هدنبحر ۱۲۱ ۰یقرهلوا ناریمریم

 توفبقاعتم ینبر رب رانو یدلوا ناربمربم هد ۱۲۱۰ بولوا ینادوبف یالعاف

 ۰ ردرلشلوا

 بلحهدنسهدعقلایذ ۱۲۱۲ سردم ( هداژ یدروماب.یدنفا دوم )

 ۰ یدلوا توف ءدعب بولوا یسالنم
 ردیلغوا كندنفا لبعاسا نیما رانا . ( لكنا ۰یدنفا فئار دوم )

 هدن رخ الاممر ۱۲۱۳ یدلوا یتاک رس هردن وا بوریک هنگ یاعردص "یوتکم ۱

 هدع دقت بواب یم رلز وکر كىەفروق هدندوع یدلوا یراشتسم نواهیاع ود

 بالا سر هلل ءرصم هلوالا یذاچ ۱۳۹۰ بواوا: یک ۲ بو
 نک ادمرف هدیه | ید ۱۲۲۱ یدلیا لاصفنا هدنلوالا یذاج ۱۲۲۰ یدلوا



 SC - ۵ - .ِ.- ۰ پد
E ul۱ ون هدنسدقلیذ ۱۹9 یساغا ةنردا شفتاب  

 ٠ ٠ یبللوالزع هد۱۱۹۹ بولوا ساغر هد : ۱:۷ یسادکلوقسوا
 دملا یذ ۱۲۰۰ یدلوا یظفاحم دارغلب و را زن اقا ونار دنسوا

 هدرحیدلوا یسلاو هطا هدنلاوش ۲۰٩ و ناو ساونس ابدا

 ناعىجەبجح) یودع یدلواتوف هد ۱۲۰۳ بواوا هدهظفاغ بیرق هلمعاعسا

 بوت ندرهکی هدوب (افا دمع ) ,یدا تیوربحاصو رادنقایذ رد(اشاب
 ۰ یدشفلوا لزع هدندمزا بولوا یسادٌشکلوق هد ۱۱۹5

 یسالنم هنسو هد ۲۰۰و .سردم ( هداز بطخ ۰ یدنفا دوم )

 یدفا اص دم یرکیدو یدنفا نیما یودح ردشلوا توف هدعب بولوا ۱

 ۱۱۳4 قرهلوا یسالنم هرود بولوا یداماد ثندنفا لیعامسا دیقم بولوآ 7

 ردشلدیا نفد هاشاب دواد هننای یرد نباق یدلیا تافو ہدنسهدعقلا ی
 ۰ رد راودتقا(هلادمس ؛ هّللادج ۰ دجا)یرلدح

 ۱۳۰۳ تولوا یسالال كموحص ثلان ناخیلس ناطلس ( ثكددوخ.)

 هدنزکس نوا كنرفص ۱۲۰۰ یدلوا ادخک .هناطاس هاشرهم هدلاو هدننجر -
 سم ییور “لع یابپ یدلدا نفد هنس هاب یسد رت یلهلال هلا تافو ِ

 طاقسا ندرظن یتسودنک قرملآ ینفارطا ناتسربلابقا یدا ریپرم یعاس هناریخ

 ۱۲۰۷ یدیشلوا یتاک هناخقلاب بولوا جرم ندلیدبت ( اغادو ) یدیارلشلبا

 نویاه یارس ( افا دوج ( ردن وفدم هدر اکیم هدرا دکنسا یدلوا توف هد

 یدلیا تافو هد ٠۲۰٣ قرهلوا یشاب هطوا صاخ هد ۱۲۰۶٣ بولوا یساقا

 هدرادنسوب بولوا روشحلس ( هدازکبلع كيدوج ) یدناوا نفدهدجا هجهرق
 ۰ یدلوا توف

 ردبمودج كناعا نیسح یزرد ( هدازاغا نیسح ۰ یدئفا دوج

 هدنسانآ تدوع هلئدم مانح یدلوا یسضاق دمرکم کم تیاهن النم < سردم

 سزدمردجحاولب ( یدنفادوج ) یدلیا تافو هدنمرع ۵۹ هد همرکم ۀکم

 هد۱۲۱۱ پولوا ییضاق هسورهدعب یداوا یسالنم رهشکی هدناعش ۳

 ردنوفدم هد وبا یدایا لاح را
 / هردوقشاهدننوف یرد ردود كناشا دم یزاف ( هرتاشاهدوجم )

 نسج یلرازح نادوبق هدهسدنلا ینابصع رخ هد ۱۱۹۹ یدلوا فرصتم



 یا نبدا فا وط نور ۱۷۹و ی زر .دناوخ ۷۳
 ۰ + ردشلوا توف هرکص ندنخ را ۰

 نر ۱۷ وند لو ما ردرهکی (  اغادومم )
 هداروا ی مازعام .هنعاط روق یک ینلسو لع هدن رقص ۱۷۰ یماغا

 ۰ ردشلوا توف

 هد ۱۱۵۱ بولوا یشاب یجوق (تداز اشاب دم هرق ۰ كم خو

 راج وپق لعفلاب هرکص یدلوا رومأم هنقوس رکبع هلیسه اب یسادفنک رایج وپق
 بوکتمو لوزعم هدعب یدلوارومأم هنرح نارباو مرز یساذغک

 یدلرومناسحاهسیک نوابولوبعوقو هناهاشفیرتشت هنعانوق هدق رحریدلوا
 . . هدنرفص ۱۷۲ یدلوا یثابشواح هدنلاوشو ینا روخاربم هدنلوالا عید ۱

 هد ۱۱۸۲ لزعلا دعب یدلوالوا روخاربم هدنسدعقلایذ ۱۱۸۰ یدلدا لزع

 3 یدا مرتع ریو زب یدلوا توف

 1۸۲ یدنا سردم بولوا تاعرش "ییاتکرس ) یدنفا فاو (

 یاماییماح یجوا ( یدنفادوم ) یدنلوا نفد هدوق یرک | یدلواتوف هد

 رک | یدنالزوک یس یدلوا توف هد۱۱۸۳۲یدا یهاشداب ناوحدولومو

 رکبوایجاح (یدنفادوم) یدلدا نفد هنا ( یدنفادجم میش ) قدنف هدوبق

 هنهشهف رش ةقرخ یدلوا توف هد تولوا سردم ردسودخم ثكندنفا

 . یفش هداز دار ( یدنفا دو ) یدلدنا نفد هنسوبق هنردا هلفلوا داماد
 ها ۰ یدا یعش راده زح هددسور بولوا نزاو كنيدنفا ىلع

 ۲ عاما یجاح یسهحاوخ نواه یارس ( یدنفا دوم دنس ) یدلوا توف

 یدلواتوف هدنسیمرکی كنرفص ۱۱۹۷ یدبا سردم بولوا ینیاق كندنفا
 كنلاوش ۱۲۰ ۰بولوا سردم ردیلهشهرق (یدنفادومم) ردنوفدم هدرادکسا

 ۱ ۰ یدلوا توف هدندرد نوا

 ۲ دم یردار لوس ینغاجصس ناباب هد ۰ ( یثاباب ۰ اشا دوك )

 1 كج وكن درانا هد۱۱۹ یدتا ملست هد اشاب دجا کو بول آ نداشاب

 ۱ بوشیواصهناربا هلا تم هدک دلدالزع هدا ۱۵۷یدک یسودنکهنلفرصتمنکیآ

 ۰ ردشلوا ثوف ًامدأت هدقدلوا برخ یدصتم

 كلاما دجایرک آ یو و ینکی كناشاب دم راک ( اشادومخ )



 1۲ بول وا یتهفبلخ ىزا وسیند ( یدنفا بح ب ندندافحا ردشلوا "

 ِ ۰ یدلدا نقد داروا دشا تافو هدننابمش

 بولوا ضفم ندنوباه نوردنا . ( زع ناغوس ۰ اشاب جام ډو :
 یدناوا حارخا هلقلبشاب یجوبق هد ۱۱۰ یدلوا یساغا حاتفمو یشاب یجانک

 ٩۱۵۹ هنرزوا ییدأت یارفن ناشاط ناعوص هنوبلاق ندنکیدع ناعوص یدلوا

 یدلواتوف هداروا ردشلشا مازعا هیولادم هلترازو عفرولزع هدنسهدمقلای
 دناسرت بولوا نددرح یاما ( ك یلعجالا ) یمودخحن یدا بیدا ۰ عاش

 دناسر ردشلیا تافو هدیرن یرکی كنحر ۱۸۷۲ N یدلوا یمادھک

 ۰ ردنوفدم هدندرا

 توا ثانرفص۱ ٠١۹ بولوا یشاب یحوق ردیلبلح (اغادو )

 تفأر دم دیسلا ) ودع ردیوسنم اک وب ( رلهداز للح ) یدلوا توف

 «رداعادجا هدمودرب ردشلسا نفدهننای هدرادکسا هلتوف هد ۹ ید

 بواواتوف ءد۱۱۳ بولوا مشو ارقلاعش ( ظفاح.یدنفا دومم )

 ۰ ردلضاف یدنلوا نفد ها

 توف هرکص ندنخحرات ۱۱۵۹ بولوا یفرصتم همای هدم ناخدوم ناطاس 7

 :یدلوا توف هدعب بولاقردق هنلاس ۱۱۷۳ بولوا فرصتم یرخوا هدنبحر "
 مرک دتا هعلق لوس یدلوا ندناکحاوخ بوش ندلق  (یدنفا دومم) |

 هد ۱1 و یسیجهبساحم .دهزجو یتاک ر اد هدنلاوش ۱۱5۱ بولوا یی
Aeیدلوا توف هد ۱۱۷۲ بولوا یسجهرک دن هلام هعفد چوا هد ۷۱ ۰  

 نیما دمع ( ندنساةلخ ترادص "ییوتکم یداماد ردنوفدم هددچا هحهرق

 ۰ ردشلوا توف هدنلوالامیر ۷ ( یدنفا

 شتاب ندلق ردیمودخ ككب دم . ( هداز یلبت ۰ ك دوم )

 ت اید ۱۱۹۹ i چ با ) جش و و هد ا (یدنا دجا) ِ

  30Aبزدنادوف هل راز و هدنل والاعسر ۱۱5 بولوا یبادخک رایحوق 2

 ۰ اا هلقلناریمربم بول وا نداصا ) هداز .قلوف۰ اشا دوم )

 ۰۱۱٤۸ تولوا ندناریمریم ردلهوقاي ( هدا نال اشاب دوم ) یدلوا

 . .یجمانزوركحوکءدنلاوش ۱۷۱یبترانولاق «دنلاوش ۱۱3 یداواندناکحاوخ
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۱ 1 re 3 

 فد د هشرف یراهلاخ هدد ناطلس اوا توف « دن كتبرخالا یاب

 .ندنسردم ودع یدنا هزیک اب ؛ عروتم  فقع « روفو « ؛ ندا ىنا

 «سردم (یدنفا ایرک ز) یرکید ردشلوا توف »۰ ( یدنفا هللاضف )

 رکید ردن وفدم هدنسوق یجایو یدلوا تو هد ۷ تولوا یسالثم هن ردا

۰ ۰ 3 
  دبعس یدافحا ردرلیدنفا يجو هللادہعو یدئفا عح رلادبع ندرودص یودع

 ۰ ردراندنفا مهاراو

 یدلوا یسضاق دشدم « النم « سردم ردیلیلوطایا ( یدنفا دو )

 ۰ یدلوا توف هدنس ها ید ۱۳۱

 كشدنفا هلا عور یدا ندلاوم ( هداز ندلاردص۰ یدننا دو )

 ردندیلاوم رد مودع كکب ینطصم هداز اشاب نیسح ( كيدو ) ردیمودغ

 e ۱ ردولعوا كن دنفا یسوم ردسالنم نادمه ( یدنفا دو )

 : رد (یدنفا دج رهاط) یوی ۱ توف

 نیدوو یدلوا ندناکحاوح بوشش ندهلام مالقا ( یدنفا دو (

 هدعز تولوا یرادرتفد مورضرا هدنسهد عقلا ید ۱۱ ۳۵ بولوا یرادرتفد

 . ردشلوا توف

 1 هد NY بولوا ناربمریم بوشش ندعرف ( را ۰ اشا دو )

 ۰ ید) وا توف سدأتوامهتم هد ۶۸ قرهلواقرصتمد زابهدعب یظفاحم هعلن کی

 دن هس ور تولپیدنا لزع هدنلوالاعسر یسیضاق لوماتسا هد ۵ یدلوا الثم

 هل رو رض هداروآ س زوتوا یرکب یدنلوا مازعا هسش را کس هام یلاو

 ۲ مورو لوطاا دن بولوا فارشالابقن هد ۱5۵: هلدوع هد ۱۱:۳ یدلقت

 ندلفارشالا بش ینوک یحدرد كنلوالا یذاج ۷ یدلآ ی رلهنات لیا

 1 هدم سيرد کب تنسهرخ الایذاج ۱۱ ۵عیدل وا لیامور ردص بول وا لزع

 « ماع یدلوا توف هدنزکس كنسهدهقلایذ ۱۱۵۵ بولوا فارشالابقت هنن

 ۰ یدیا لضاف

 یعوا كن دنفا لو یلهناح وط ( هداز لەن احح وط ۰ یدنفا دو )

 5 ( یدننا یطصم ) یودخ یدلدا نفد ءدجا هحهرق یدلوا توف هد ۰۲

 ۳:8۳ ی ا ی



E 
 یکتا هداعسلا پاب هدنمرحم ۱۱۰۳ یدلوا یرایرهش رادهنزخ هدیپ یساقا

 ردشلوا توف هدلاحوب بول وآ دعاقتم هدشنابم* ۱۱۰ ۵ یدلوا ۱

 ۱۰ اتوار یک وا یکح ہد ۰ ۰۵ سردم ردیلدسورم ( یدنفادو# (

 4 یدا توسشم هبط إع ید) وا توق هد ابعش ۱۲۸ یدلدا لع هد

 یوتفلانیما ۰ سردم ردیمودخم كدوج ییلوپیاک ( یدنفا دوش )
 و بول وا یسما یوتف هم هدناصمر ۱ ۵ ردشلوا یسالنم هطاع هدعل تواوآ

 ندنیسردم ( یدنفا دوجم ) ردندا هقف یدلوا توف هدنلاوش ۱۱۲۱ الوزعم

 ۰ یدلوا توف هدنرب یبرکی كنبجر ۱۲۲۲ بولوا یدوس هناخ اوتفو
 ۱۱۲۸یداوا یش یەک قلاب ندهیقاشع قیرط ( یدنفادوج )

 هنر یردن نکیا ندهسمش تق رط ( یدنفاهلادبع ) یعودع یدلوا ف هد

 ۱۲۰۳۲ ابا نعدمسلا ) ندنحاشم هکتو ردشلوا توف هد ۹ ى 8

 ( یدننا نجرلا دیع ) ندنشرط هسعش هنر ردشلوا توف هدنسهدعقلا ید

 اس روبنق ) ندهسمش هنهنرب یدلوا توف هدننوا كنمرخ ۵ ولاا

 قلخ هنرب ردشابا تافو هدندرد نوا كنلوالامسر ۱۲۳۵ بولوا ( یدنفا

 سلپارط( سیوموا ۰ یاد دو ) یدلوا توفهدعب ردشلوا ( یدنفانیما )

 هیوزجبولوب هجرف كيد یلغوانج هدنتوف میهاربا ییلک را یدیاندنرایباد

 هام ییا هلتم# ینحهلوا یلاو ندماما هدهیدتا یلاو لیعامسا یماما یبماح

 هد ۱۱۲۳ بولوا قفوم هندوع هصهاج یاماو هانفا نج یادوب هدنرورم

 انفاو لزع كیدجا ینامارق ینو ینوکی شب ییرکی هدهسیدک هنتسوب تمدخ

 : یدهروت راینامارق هدنسلپارط برخ یدنا طبض یتموکح هللا
 ۱۱۰۶ ردسمودح كناعا دجا یههاحوط ( ظفاح ۰ یدنفا دو )

 یاب لومناتسا هدنلوالا عير ۱۱۱۲ النه  سردم بولوا ینا ماما هدنمرع

 پولیدالزع هدنزکسكنایدلوا لیامورردص هدن ید كانلوالا عبر ۱۱۵ یدلوا

 ۱۱۲۰ یدلیا لاصفا هدنیحر ۱۱۹ بولوا یلوطالا ردص هدنلو الامر ۸

 ۱۲۵ یدنلوا لزع هدنسهدعقلا یذ ۱۲۱ بولوا یوطانا ردص است هدننابمش

 ۱۱۳۰یدلدا لزع هدنسهحایذ ۱۱۲۰ بولوا مالسالا جش هدنرخالایذاج

 و ۱ ی ی تین ایی یا



 ا
 . هلکتایهالک انداشا دو قحن رایدروسنامرف ینیرانفدهناینای هداحرب بوروس

 یخد (كب نیسح وتر ) نالوا دیهش نوک وب یا ندعظعا کو هدر رپ

 هد ۱۱۲۹ ( اشاب رهاط) یودخكنو یدلوا توف هد٣۲٣۱بونلوبهج رل هنس . بولوا فرصتم نیکه قود (اشاب نیسح ) یودخ ردشلدیا نفد هایسهسیلا

 ردشلواتوف هدعبقرهلوا فرصتم هنولد ءد۱۱9۲ بولوا فرصتم نیک هقود» "

> 

 توف هرکص ندنخمرا ۱۱۵۰ بولوا ینرصتم نیکهقود ( اشادوج )یودخغ

e OER وا 

 ۰ رد(اشاب نایلس) یودخم ردشلواتوف هدعب یداوا یفرصتم نرزرو

 نیکه قود ۱۱۰۷ ینارمرمبتراب روشید (یهوقای)ردلهاف (  اشابدوجم)

 . بولواپیفاب یبرغز دری ( هداز هطلاب ید ۰ اشا دوم )
 ۳ یشاب نانکس هنسوا هللا لزع هدنلنا وا ۱۱۰۰۹ تولوا ینادخک لوق هد ۲۱۵

  یدلروم ناسحا ترازو هد ۱۱۰۷ بولوا یماغا یری افا تاو

 ۰ یدا روبعو میش یدلوا دهش هدنسهه رام هنتنس هدنمرخ

 هلقلناريم ريم لزهلادعب بوشش ندنغاحوا یحناتسب (  اشا دومخ )
 هد۱۱۰۷لزعلادعب یسلاوسأوسس ۰3۱۱۰۳و لو هد۱ ۱۰ ۲یسکی ر اکی یژوآ

 هدنسد راع هنتنس هد ۱۱۰۹ بولوا یسلاو هیساما هد ۱۱۰۸ یشفاحم زفاس
 ۱ < یدلوا دی

 هد ۱۱۰۹ ضیفتاب ردیمودخم كن شاپ دولوم دم (اشاپ دوحم )
 ۰ یدلوا توف هدعب بولوا یسیلاو شعیح

 ۱۰۲"ندنیلص كيللادساربش نبیع یاسین ( قا ۰ یدنفا دو )

 هد ۱۰۹۶ یمالنم هندم هدنرخالایذاج ۱۰8۰ یدلیا دلو هدنسه | ی
 هدسحر ۱۰۹۸ یدادا لزع هدنلوالا عير ۱۰۹6 بولوا یساضاق لوہاتسا

 , هدنلوالایذاج ۱۱۰ ۰یدلدا لزع هدنرفص ۱۰۹۹ بول وا یرکسعیضاقیلوطانا

 ۱۱۱۵ بودالاسف |هدننابعمش بول وایلوطانا ردصآنات هد ۱۱۰4 یسهاب لیا مور

 . دیعس هداز بن یدا لصاف ردنوفدم هدوا یدلوآتوف هدنسپد كنناضمر-

 ۰ رد ( یدنفا نیداملانیز ) یمودخم یدشلبا حوزت یتسهریشج كنبدنفا

 .  یارس هد ۱۰۹۹ ضیفتاب ندنوباه یارس ردنیجروک (افا دوم )

 ی و ۹ ۰ 2



 ۰ یدلوا توف هد ۱6۵ بولوا سردم ردلعوا كن دثفا :

 نیرذپ هللا قلاش» هلرلطا مادعا هینس داراب ربار هلردبیتسهنوع هلااشاب نا

 تسب ىف ۱۰۹۹هداروا یدل وا می 4 ص ردم ردداماد كندنفا

 ۰ تولوایبالتم رهشکی سردم ( مو خور و یدزای حرش یابوصتم |
 ردیلک انمرا ( یدنفا دمع ) ردشلوا توف هدنرخالایذاج ۱۰۹۸ الوزعم

 . ۰. ۰یدلواتوف هدنسهسایذ ۱۰۹۹ ردشلوا سردم بولوا یاما اشاب شوایس
 . دلو هد ۱۰۲۷ ردمودخ كنيضاقر ( یغازو ۰ یدنفا دوم )

  یدلوا توف هدر ۱۱۰۰ یدلوا یسیضاق هندموآلنء «سردم بودا

 . قرهلوا سردم بولوا ( هداز یغازو ۰ یدنفا دمع ) یودخحم یدباماص

 نح ) یدنفا دوم ( ردوا توف هدنستلا e كل والاعمر ۱۱۱۸

 ۰ یدلوا یشابنابکس قدتلب ندمرهگی ردلبوکسا .( هجوق ءاشان دوم )
 . هفوص هرکص ردشلروس ناسحا ترازو بولوا یساعا یرعکی هد ۹

 . . هلعفریراوو هد ۱۱۰یدلوا یظفاحم بوکسا هدعب یدلوا یرکشعرس یتهح

 3 | تمدخ هدهحردنال وال وما نفس وک یدل واټ وف ریلاج واب اب دما

 1 بولوا ندارا یدا یداماد لعوا دوم ردلشاغ ) اشاب د وح )

 بولوا یسلاو یزواو هرتساس هد ۱۱۰۳ یدلوا یساشاب كسره هد ۰

 E . یدلوا توف هد ٤

 كلکب یسک هدازکب دوج یلکما ( هدازکب دوم ۰ اشا دو )

 نکو هدنمرع ۱ یدا کب هرتسع هد ۱۰۹٩ بولوا ندا ما ردیمودخح

 لیاموروهمای اقا هلترازومد» ۱۰۳ یدل روس ناسحا یفلف رصتم یاس نیکه قو دو
 . . دیهش بولیروا ندنرک و غاص هدنمهرام شوفل هد ۱۱۰۷ یدلوا یسیلاو
 . غانوا یشن كنسکیاره هلنلوا دیهش شد اش ناهاش ینوک وا یدلوا
 . قرهچآ ییرازو یراترضح ین" ناخ ینطصم ناطاس بولیروتک هنوباع
 |  مدلرآ ندمدوج ملنهاش هدهسیا مدلوا قفوم هنعق روباط هلا دمحم »



 ی

Uh 

 ) هنقرط یتولج نکیا سرذم ردللویلک ( یدنفا یروقغ دوج
 نداروایدلوا یلظعا واریز التء.رکص بواوا هفیلخ هدیلوبلک یدلیا لوخد
 توف هدنرخالایذاج ۱۰۷۸ بولوا یش یاده ءد ۱۰۷۵ یظعاو فاو
 ردیلنلح ( یدتفا بیدا دو ) ردراو یال نو یتایھلا یدنا لضاف یدلوا

 ردراو یرعش یدلیا تافو هد ۱۰۷۹ یدلوا یضاق بواوا ندهبلع نیمزالم

 ) ماعرب روهشم هدماش یدلواتوف هد ۱۰۷: رددرک ( النم مش. یدنفا دو

 ۰ یدا لاح بحاصو
 هد ۱۰۷۰ بولوا ندنرلاغا یچ یلهطوا صاخ ( لوا ۰ اشادوج)

 ۰ یدلیا لاحترا ادیهش ہدالب رک
 یثابشواچ ضیفتاب ندنواه نوردنا ردلیالعام (اشا دو )

 ۱۰۷۸یدلوا یرومأم رکسع قوسو نیشنهق هلترازو هدنعرحم ۱۰۷ ردشلوا
 بولوا یاقماق لوبناتسا هد ۱۰۸۱ یدلوا یسلاو ندوب هرکسو هنوق هد

 ۰ ید راذکشیا یدلیا لاحت را لزملادعب قرلوا یسلاو هنسوب هنسوا
 تباثا ندنسهبکت يلج مکح هدلوبناتسا ردلقجلاب ( یدنفا دو )

 بولوایهشیسهبکت یرازا لعوایحاح هرکص ندقدلوا یضاق هدعب بودا

 میلس ؛ملح یدلوا توف هد ۵ كرەلىرو كلسردم قلارارب یدل آ یبانوا

 یظعاو ییماج اشا دج هد هصفح ردلهرقنا ( یدنفا دو ) یدا لماک

 «یدلواتوف هداروا هد۱۰۸۸یدا یسهفلخ یدنفا یرون دحالادیعهکیدلوا
 هدنلاوش ۱۰۹۳ بولوا یهالنم دادنبسردم ردرلهربت ) یدنفاد و (

 ۰ یدا لئام هماشتحا یدلوا توف

 ۱۰۹عیناک یر: بوشش ندلق ( هداز یلاسیتنم .یدنفا دو )
 ۰ ردشلواتوف ءرکص نوک اقر بولیدا لزع هد۱۰۹۵ یداوا رادرتفدشاب هد

 هرکصبولوا ناک رزاب هدلومناتسا ردیلداقون ( شکناک ۰ اشاب دوم )
 رکبرایدهنسوا بولوا یماغا رابهاپس هد۱۰۸۹ یدلوا اغاداشا ینطصم هحوق

 ندرکب رایدبولوایماقمعاق لویناتسا ترازو بتراب هد۱۰۹۳ یدل وا یسکب رلکب
 قرەنلوب هدرحو یدلوا یظفاحم هچناقهرکصو یسیلاو یزوآ هد۱۰۹۵ یدلک
 ندقوئص هدهرص ییدرک هراصح بونود هلقک وط یمدا ردق زو ندق وغص

۲۱ 



 1 دات دا ۰۰۹ لارج رح داتقا یدا وا یغوبشاب یهایس هدد ردلکینالس
 ۰ ید دسم یدلوا توف

  سردم ردمودخ كندا نلا ءایض ( هداز یلاو * یدنفادوجم )
 . یدلوا توف هدنناضمر ۱۰۰۳ یدلوا یسالنم اسنغم

 " كندننا یروهظ دج ( هداز یلجهرق ۰ لضفلاربا ۰ یدنفا دوم )
 ۱۰ ؟6یدلوا یسضاق لوسناتسا هدنرفص ۱۰ع؟بولواالنم «سردم ردیمو دح

 عير ۱۰۵6 یدلدا لزع هد ۱۰۶5 بولوا یرکسمیضاق یلوطانا هدنبجر
 ید ۱۰۵۰ یدلیا لاصفشا هدنلاوش ۱۰6۵ بولوا ییا مور ردص هدنل والا

 ۱۰۰۳ یدلدا لزع هدنلئاوا ۱۰۵۸ یدلوا لیامور ردص ابنا هدنسهدمقلا

 توف نکیآ العلا سیر هدنسهدعقلا یذ ۱۰۳ یدلوا یسضاق هطلغ هدنلاوش

 . لثام هنعج باتک"* ملاع ردنوفدم هدنسهحاس یتکم هدن#اب هدازهش یدلوا
  سردم ( یدنفا ناّیع ) ودع ردراو یئاربخ ساسو پتکم ؛ هسردم یدا

 . ۰ ردشلوا توف هدنوالایذاح ۱۰5۲ الوزعم بولوا یسالنم كيئالسو
 ۹۸۲ ندنبلص دجا یهیحاولح یارس (یولح ۰ یدنفا دوم )

 ۱ تیاهن یدلوا یظعا و یماجاشابدوادهدعبو معزء رکصیشواچنا و دیدایادلوت هد

 6خ همان تاظل یدلوا توف هد ۶ یداب یسک ینشلک ییدهناخ یرد

 : ۰ ردراو یراعشا و یسهربظن نابع ةو یسهلساس

 ۱ یر ریش ددقوچ بولوا ضشم ندنواه نوردنا (اشاب دوج )

 ا یداوا یمافا یرهکب ترازو ترا هدنلوالایذاج ۱۰۹۹ ردشلوا
 یر ثعاب ییاشامهنس رثاغا نادیمندنبسح لامممط یدلواتوف ًامداتهدنیحر

 ا ردشلوا یشابشواچ هدننرادص اشا ریشپا ردیل هناخحش وط ( یراص . افا دوم )

 ٠ نواه یارس ( اغا دوم ) وا مانک هللنع هد وب هدنسانفا كنا هد ۵

 ار هدب یدلوا یبافا یارس هد ۱۰۷۰ بولوا یالع وق شاب ندنرلاغا

 ۰ ردشلوا توف

 . بولوایسادنک كناشاب دمع كيدنوس یلهنطا  (هتخوس «اشاب دوم )
 ۲ «دنسدعقلایذ ۱۰۹۸بولوا ینادناموق رک د هرقهدناسشو یسلا ز دیدن وتلا
 امدأت هلکادشیا ینحماوا غیا هنسح هزاپا هد ۱۰۹۹ یدلوا یسلاو بلح

 ۳۹ ۰ یدلوا توف



a 
 انا دوج ٤ ردشمتا اش یتیدج“ هلکسا ء كوس تولوا داد ارا

  ) 0یجوح هدهناح وط یدنای دیشهررب هدراب یراصو هدا وط ( شواچدوجم

 یدنفا یراذع نوفدم هداروا یدشد یشابشواچ هنندخهه یهدنبرق ینامل

 ۰ یدیای عماح یدنفا ناثع ینیدحسم یک هدرابیراص یدلیا دیدحت ینو
 هداروا ردیلفوا ءادجا دیس ییهمرا ( یهش هبمور ۰ یدنفا دو )

 بواوا راجت وراوز عجرم یهاکر د بود رهشتیدلوا یشیدنبشقت هنبرب یردب
 ردرابداثعاب یرثکت كننادرع ردشلوا توف كرهلدبا بيدأت هدنلاو#ا ۸

 ردراویسهلاسر هدتنارق یدا رۇم ی.ه*فقاو هّسارقنف .لاص .مرک یھ

 كن رخالامسر ۱۰۷۷ (یدنفادو شابقیح [) ودعك (دعیخا) یردا رب

 یاشوندهنظهردنوفدم هدنراوح نوناخ هادیدلیا تافو هدهسو ر هدنشب نوا

 . ۱۰۹۰بولوا میش هنر ( یدنفادوجم ) یودخم ( یدنفامسق ) یردارب یدنا
 یسهدعقلاید ٦ (یدنفا ینطصم )یودع هنر یدلوا توف هدنلوالامسر

 ۰ یدا تاذر ماصیدلوا توف هدنشب یمرکی

 ۱۰۵۰ بولوا یسالنم هسورب سردم ردیلدهرسک ( یدنفا دوم )
 ردمودم كندنفا هللادبع ( هداز سولت ۰یدنفا دوم ) یدلوا توف هد

 .یسالنمههاتوک .سردم رد مودع كن دنفا هح وقعب ( یدنفادوج ) ردندملاوم

 تكنهدازدجا النم ( یدنفا دو ) یدلوا توف هدنسهدعقلا یذ ۱۰۵۶ یدل وا

 . ردشلبا تافو هد۱۰۵۵ یدلوا یسالنم هنهاتوک هد ۱۰۵۶ سردم ردیداماد

 هرکصو اولربم ردمودخم كناشا نانس ( هداز هلافح ءاشا دوم )

 ۱۰۱۳ یدتا رارف قرهنلون هدنسهرصاحم ناورش ردشلوا یسداب کی رلکب

 هرکصردشفلوا عفر یسهینر هدعب یدلوا یسلاو دادغب هد ۱۰۱5 رکبراید هد

 تواوارادرس هنیرزوا هزابا هد ۲ یدلوا نیشنهبق رزو هد۱۰۲۳ اشالاب

 یدتک هح نداروا توئلوا الحا هد ۳ یداوا نیشن هبق سزو هثس هدعب

 یدمارب هشيا ر ردشلوا توف هدنلاوش ۲ یدلوا دعاقتم ةدوعلادعب

 ۰ یدا قفوم ربع جزم
 هدنسهب رام دنرک هد ۱۰۵۵ بولوا یب راصحهحالا ( كم دوج )

 یدلیا قرت هدنس هریزح درک هدو ردرج: ( اغا دوج ) یدلوا دهش
 ( لقس اغا دوم ) یدلوا توف هد ۱۰۰۸ یدلوا یاب ناک هد ۵



 سم .دجم الوا ) هد وا ر ورتیلا ورامشانا و رلئاضفلا مع |

  كنىدالوا هلی رخ | تاقو هد ۷۱ راعاخموشلکماوهد ۰ 4 هشیادیسه رکومد 2 3
 ` قبسا ردصوناطلسهامرهمتن ناطاسماخهشیامودبدالواهیلاراشهردشل!یتسهقرا

 لقتف ندنس افلح یالس هد ۹ یدتفآ توقع یداماد هد ۰ یدنفا ۱ ۳ 3

 ۹ یدنفا قطصم یودح هدنافو هد ۸ یدننا دج یلهسورب یعش :

  هش هرکص یدنفا فیظن ییودخم هدننافو هد ۱۱۸6 یدنفا قفر هّلادبع ه

 ( یلرک ٩ یدنفا دوج ( یدلوا توف هد 4 تولوا سردم ردیل هل اتح 3

 ۰۲۰ ۲۰ رلیدنفا (دحاولادبع) هد۱۰۱۰(یضتح لع) هد ۱۰۰ ( رلیدنفا رار!

 د ۸ تولوا یشورد یحرو یمالالكنبرللعواو یودح كىاشاب للخ ۱

  یرادکسا یداماد راردنوفدم هددهرترب یسهلج ( ینایصم خش ) ندا "لاحترا
 ۱ رددنفایاوه یطادرع میش هدفا ینطصم ندیلاوم یرلمودع ( یدنفادج )

 جش و دش رم هدنسهلع كي نیما هددسورب ) یدنفایح رلادبع ) ندنرادبم ییاده
 ندنرلدبح هدننافو یقاده یدنلوا نقد هداروآ هلا لاحم را هد ٠۰٠٤ بولوا

  هدنلاراهد۱۰۹۷ یدنفادوعسیدضح هدنلاحمراهد ۱۰ع۹(یدنفادجادعقم )
 ۱۰۸۰یدنفا دج هد ۱۰۷۸ یدنفا دو یروفع هد۱۰۷۰ یدنفاد تنح 2

aیالسەنب ءرکص یدنفا لبلخ هدعب یدنفا یمالس هد۱۰۹۰ یدنقا قطصم هد  

 ناع یزادکسا هد ۱۱۳۷و یدنفا د هدد هد۱۱ ۲۳ یدنفا يطصم هنن ۳

 زارکتو هداز رکلود هدنلزعو(یدنفا نشور یلهسنادم)هدعب یدنفا نطصم

 ۴ ردرلشلوا م 3 یرادالوا یدنفا نشور یرل هرکصو یدنفا نشور

 1 ردسودحم كندنفا ینطصم ارھک ( هدازنانس یشحم ۰یدنفا دوج )

 0 ۰ ردندیلاوم
 یدلوا یسالنم« هرصق سردم ردسوک را (دس ۰ یدنفا دو )

 ( هدازکب ۰ یدنفا دوم ) یدا رصمرپ یدلوا توف هدنسهدعقلایذ 0۱
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 توثء دنلوالایذاج ۱۰٤٤ یدلوا یسالنم هشوق هد ۱۰۳۸ سردم ردلهشوق

 . ید لاص ۰ لع یدلوا
 هنروا هد ۱۰2: بوش ندهللام ( هحاغو یتلا ۰ یدنفا دوم )

 . هعوا بولوایاک هناخهزنس ( یدنفادوحم ) یدلیا تافو ءدعب یدلوا رادرتفد

 . ۰ یجاح ) یداب دعهرب بولوا یجتروق ( انا دو ) یدنا انب ینیدجوپق



 تس ۳۱۸ ۳

 قلخ نسح یدلوا توف هدنناضمر ۱۰۲۰ بولوا سردم ردیمودع یدنفا
 چ یدلوا یحاص

 كندنفا نیسح هرقو یدشح كندنفا نانس ىشع . ( یدنفا دوج )

 راکب شیحبولوا اولریم هلباقیرطلیدبت هرکصو شلوا یضاقبول وا یودخ
 ۰ یدلوا توف ًامدأت هدیلاهاد هداروا هد ۱۰۲۵ اب ۱۰۳۲۳ بولوا یسکب

 2 رلهداز نیدلادعس هحاوخ ردیلرتسانم ( هداز یزرد ۰ یدنفادومخ (

 ۱۰۲٣ یدلوا یضاق هبوکسا « زوریس ؟رتسانم هرکص بودا ینیراکلیجمرک دن
 هدنقح داهح لئاضف هلالئاسرقلعتم هربسش یدا لضاف ردشملوا توف هد

 ۱ ۰ ردراو یسةلاسر

 ناطاسو یناث روخادیمو یسادننگ رایجوپق ضیفلاب (  نا دوم )
 رصع ید ( فا دوم ) رکید یرصاعم یدلوا یشابشواچ دین ناخ ناّمع

 ۰ رلیدلوا توف هدعب یدیشلوا یاب یجناتسب هدهباا راشم
 ندشاندو(یلربک )ندنسلوالانهم و یسهسلاردلکینالس ۰ (یدنفادومم)

 یدلوا النم هنساضق هروصنم هد ۱۰۳۱ یستفم هبلفو هساما روند (زیربا)

 ( هنهل ۰ یدننا دوم ( یدنا داهن شیورد « ماع ردشلوا توف هد ۳

 . قلخ سح ۰ مع یدلوا توف هد ۱۰۳۷ ًانومطم بواوا سردم ردیلهنسوب
 ۰ یدبا یحاص

 ردمودغ كندنفا ملا دع ( هدازخا ۰ یدنفا یزوس دوم )

 ۰ ردندندللاوم

 بولوا سردم لیصحلاب ردیلراصحمرفس ( یدنفا یناده دوم )
 ردشلوانیشن واز هدرادکسا ةفاللتادءب یدلوا یدح یدنفا هداتفا هدهسورب

 هدعب یداربو هفیظو هځازوب پواوا یلظعاو ییماح دم ناطلس هد ۲

 ندنظعوهمج و یدلیا مايقیراودنک هتاطخ بود عماج ینیدج-+ یرلدواز
 ناطلس یدلیا ظعو یرلنوک هبنشحپ هدنعماح ناطلسهامرهم هدرادکسا هلتعارف

 یدساظعو یخد هداروا یرلنوک یستربارازا كليا كب آ هدنماتخ ییماحدجا

 شرب هاکآ هتقرط ردس رو ریپ ندنش رط یتولح رد.ثْللا تافو ہد ۸

 بیرق هما شمزای ینیرپسفن هدلاح کیدا تمجارص ءریسافت پولوا لماک
 رلهلاسر روئنمو موظنم ییرع کرت ؟یبهلاسر ردق بولوا ینیرشرپسش سلام



 تب
 ۱ ۱ و وا د هش هد۰ ۱۱ يقره وا ر رلکب نا وح دعب یدتاهظفاع

 ۰ ردش |تمدخ

 ۱۰۰۷هرکصو اولربم بولوا یبات كناشا رفعج ( هلس+؛.اشاب دوج )
 ۱۰۱۱ یدلدنا لزع بولوا یسلاو ناوجختو ناور هدمبو یسیلاو ساویسهد
 ۰ :یدلوا دیهشو رسا قرهنلو هدنسه راغ نارا هدنراخرات

 هه رناملس ءارقلارادو بیطخ هنیراعماح نیطالسضمب " ( یدنفادوخ )

 ۰ ردرداننارقایدلوا توف هد ۱۰۰۲ نکیا ییطخ هیفوصایا تیاهن یدلوا عم
 ندنرلهدنب كنراترضح ینا ملس ناطلس . ( هز وک ۰ اشا دوج )

 یمافیرهکی هلغلوا یروظنم كناشاب شوابس هلضیفت ندنوباه نوردنا بولوا
 یظفاحهنوطو عباس ربزو هد۱۰۰۷ بولوا یظفا صراق هد ۱۰۰۲ردشلوا

 رومأم هقالفا هشرزوا هدونو لام بولوا ثلاث ربزو هد ۱۰۰٩ یدلوا

 هافتحا هددنکترب هدعت بول وا یماقمعاق ترادص هدئحر ۱۰۱۱ ردشلوا

 یدلوا دعاقتم بولک هروهظ هرکص یدلوا روبخ ندنینقعت اشا نسح نھ

 ردد وفدم هداشاب حارح یدیا ردتق « ردم یدلیا لاح را هدنرخاو ۰۳

 یناث دن زاب ناطلس هکیدنا مئاخرب نالوا یسهقاس ةحوکنم اشاب نانس یسهحوز
 ۰ یدا ندنرلهدیفح كلدجا هدازهش یودحم كن رلترضح

 ميهاربالک رب یلحم كل دارناطلس (  یهناحوط ۰ یدنفا دوج )

 هرکصیدلوا یسیضاق اسیئغموهربت بولوا ندناضق فارشا ردیمودع كندنفا

 یدلیا لاصشا قرهلوا رادرتفد شاب همفد ییار تۈك هنتمدح قلرادرتفد

 ۱۰۱۳ب وشس ندهللام هدو ( یدنفا دوخظفاح ) ردشاوا توف هد ۵

 ۰ ردشلوا توف هدعبو لعهد ۱۰۱ یدلوا رادرتفد شاب

 ۱ توفهدننابش ۸ نکیآ یسردم نخ ردیلیما یحم ) یدنفا دوج ۱

 كندنفبوقمی ندهننولخ ءارک ( یدنفادومم ) یدبا عرشتم .نموم یدلوا

 دشرح ردشلوا توف هد ۱۰۱۸ یدا ردنا ظعو ءدنعماح كرز ردد

 ۰ یدنفا دوج ) یدنای هنکنو دیهدمرت اکو هدنونا یرب ندارزو ید هاک |
 ندنحاشم یماربردشلیا نطوت هدنعاطاباب بولک هلغلوا ندنرابلاب هن وط (یغاطاباب

 مرکلا دبع ( یدنفا دوج ) ردلاص «داع یدلوا توف هد ۱۰۲۰ بولوا
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 و ی 0

 . ردشلیا لاح را هدئلات ا س رم هع

 بول وا یستفم اسنغم هد ۹۹۸و سردم ردیلاسنغم ( یدنفا دو )

 (هرق ۰ یدنفا یجددوج ) ید اص لا یدلوا توف هد ۱۰۰۵ اقعتسالاب

 یدلوایسضاق ماش سلپارط « هبهاتوک ۰ شعسهدعبو یسیتفم هفک و سردم

 ۰ یدا ةريسلادو ع یدلوا توف هد ٨

 ا تاناشاب دمع یجهطلاب ( هداز یجهطلأب ۰ اشا دو (

 ۱۰۰ هلا بصانم رود قازا ندرلکب راکب هدساخ ناملس ناطاس رصعو
 | ٠ ادارا ترف ایی ادهش هداروا :بولوا نیک رک قناب هد

 ندبسو ردشادرق نوناخ ادفاح ادم روک ( اغا دوم (

 هد ۱۰۰۲ یسکپ رلکب هقر هد۱۰۰۱ بولوا یسافا راس ءابرغو یشاب یجوق
 ساوس هد ۱۰۰۰ یدلوا یسلاو ندوب هد ۱۰۰۵ روژ رهش.هد ۶ ا

 ۰ ردشلیا لاحرا هدعب بولوا یسلاو

 شع ؛س ردم ردمودخكندنفا یرپ ( هدازیرانف.یدنفا دوم )

 هلقالخ| نساحم یدلوا توف هدنلاوش ۱۰۰۷ بولوایسالنم ماشسل,ارط.هبنوق
 هنسروا بولوا یسالنم هکم؟سردم ( یدنفا دیک ا یودع ردروهشم "

 ويما ردشلیا تافو هد ۱۰۵۵ یدلوا یسالنم بونا هللزع ءرکص یدلوا مقم

 یدلوا یسالنم هسور سردم یخد ) یدنفا هاش دج ) ردن وفدم هدبراح

 ۰ ردرلتاذ لاع ردشلیا تافو هدنسهدعقلا ید ۰

 لیامورهد ۹٩۲ بوشش ندبلام . ( هداز یحهرک د:«یدنفا دو )
 ودرا ةو یرادرتفد رصم هد ٩۹و یرادرتفد هرشط هدعب یسحبساخ

 هدعب بولپدنا لزع هد ۱۰۰۸ یدلوا رادرتفد شاب هد ۱۰۰۷ و یرادرنفد

 ۰ ردشلواتوف

 هنوط و ساویس بوشیت ندیلام هدوب . ( یروطهلنم ءاشا دوج )
 هد ۱۰۰۷ یدل وا رادرتفدشاب هلیسهناب یبرلکب هد ۱۰۰5۰ یدلوا یرادرتفد

 ۰ یدا یحاص طح نسح یدلبا تافو هدعب یدلدا لع

 اولریم هال الد یردب ردمودخم تاناشاب دجا ی ( اا دو )

 هدعب یسلاو یو هدکسو یسیکب رلکب سیرق هدعبو روزرهش هد۹۸۷ بولوا

 بولاق روصحم «دنوعروتسوا هدنسه راحت ایلام لا یدلوا یسلاو ینومطسف هن



 ۹۸ ب ا ردیردارب ءداوس كن ا yy )اا دوحم)
 ۷ : یداوا توف هدعب بولیدا لع هد ۷ یدلوا E لیا مور هد

 . یداوا یسضاق هفک ةاعفدلاب ردلغوا نایلس هدهفك ( یدنفا دو )
 ۱ ۳ و ماه یکرتو یک ٭ ءا ردشلوا توف هد ۹٩۰ بولک لوزعم هد ۸

 یتاقیلمتو لئاسر ضعب بودا فلتی(بثاتک )بولوا ندهیفنح يالع یدیا

 توف هدنمرع ۹46 بولوا سردم ردیلهنرولف ( یدنفا یاخدوحم  ردراو

 ۱ ۰ ردنداذع یدلوا

 دج للقوص هرکصو ورسخ هدقدلوا بسا ردلاسالا . ( كب دوج )
 . سردم هرکص ندقدلوا دازاو یدنرک وا لع بوشیلاچ یدلوا هلوک ءرلاشاب
 1 لاحرا هد ۷ یدلدا لزع هد ۹۸۶ بولوا یسالنم دادنب هد ٩۸۳ یدلوا

 نکا ندناضق رصم یر بولوا یودح کیا یدا دنعمو جو ردشلنا

 ِ . ردشلوا توف هد ۰

 : بولوایرادرتفد یاب قش هد ۰ شیفت ندهملام ) یدنفا دو (

 : ردشلواتوف بدأت هد۹۹۷ یدلوا رادرتفد شاب ًارخۇمكرەلىدىا لزءءد ۳

 . یسیتفم زدم ردیلناخوراص ( كحوك ۰ یدنفا دو )

 . یودخ ردندالص یدلوا توف هدنبحر ۹۹٩ یدلوا یسیضاق اسینغم هرکصو
 5 رد(یدنفاهتلادبع)

 E یدنلوب هد دادغب هلرد ردیلغوا كناشاب سایا ( اشا دوج )

 و هبنوق ًارخۇمو یک رلکب روزرهش هد ۸ هلیقوساشاب نانسیسیع

 ٤ ۰ ردشلوا توف بولوا
Eردشلوا یادنتک لوق بوشت ندنغاجوا يري ( ان  

 ۳۹ ىلع جلف ( اغا دوج ) یدلوا توف هدعب هلبا لاصفتا هدنبجر ۰

 هلعصو ربنم اغأ ىلع یدرک ینو یداپ دیر هدراپیراص یدنا جارح

 | ۱ . ردشكیا عما
 . هدعب و یجهعطاقم شاب هد ٩٩۳ ضفتلاب ( هدازاغا عاج ۰ یدنفا دوج )

  ندنراب وسنم اشاب نانس ( كدوم یدلیا تافو هد۱۰۰۶ یدلوا ینا همان زور

 لوطاا هد ۹۹۸و یتیما رهش هرکصقرهلو یسحهرک دن هدنرادص بولوا

 لئاوا یدلبا یخد قلرادرتفد هدلح راو رکبرایدو یدلوا یراد رتفد

ly HEKابا شب  

۱ 



er Eمند  

 دارفا كرنا ندنسانا ی رلكب صم ضعب ایت ةنادوب یدلبا ر هفداصت

 ۰ یدنا رارحو ماظ یدناندنضیغ یسمهناع
 سابارطسردم ردمودمكندنفا هّلادبع (  هدازیوح اشا دومخ )

 ءرکسو یسیلوتم یرلفاقوا نایلس ناطلسو لوا ملس ناطلس هدعب یسیطاق ماش
 هد ۹۷۸ يدلوا کپ سودرو ندا هلقلاولربم هدعب یرادرتفد رصمو بامور

 . یدلوادعاقتم هدنمرم ۷۳٩بولوا es یلح دوم ) یدلواتوف
 . ردشملوا توف هدعب

 ۰ رد مودع كند 3 هداژ یوساس۰یدنفا دوج )

 سه یحاص+ لوا ناخ ملس ناطلس ( هداز ار اب یدنفا دو )

 توف هد۹۸۳ یدلوایستفم اسینغم «سردم ردیمودم كندنفا دجا نیدلا

 یدلیا فتو هنعماحماف یبراباتک ردندال ضف ردنوفدم هدنسوبق هنردا یدلوا

 هدننبحاصم هلا ثلاثدارسناطاس هداسینفم یدایامج یتساواتف یدنقا دوعسلا ول
 یتنساشكندنفا یتفم» یرلترضح هیلاراشم هاسلتا البتسا یبرلالرت هک رکح
 ۰ ردشمروس هد «شمالئوا هکر کح

 یسیضاق دما .دادفب ؛سردم ردنلکالس ( باک ۰ یدنفا دوج )

 یدنا طاطخ < عرک ملس + ملح یدلوا توف هدنسهدعقلا یذ ۹۸۳ یداوا

 کات هناخ لس ناطلس بوزای فر هلبطخ دندحزرط ءزح جافرب

 ود( اشا دجا ) یودع رددوحوم هدنعماح الاح

 یدلوا یحناشن هد ۹۸۶ تولوا سردم ( هداز لس ۰ یدنفا دو (

 یذلوا توف هدنسی» یمرکی كنرخالا یذاج ۹۸۷ بولیدا لزع هد ٥

 دارم (یاج دوج ) رد (اشاپ دجع) یمودخ یدما بتاک . طاطخ «للع ؛ےک
 یدیاطاطخ روهشم نواوا ندنرادرک اش كهللادج مش ردیلهت ردا ردیلعوا

 ۰ رددوحوم نیر هدنعماح اشا ها یدلواتوف هدراهنسو

 .وسنماشاب سر ردیلنوزبرط ( هداز لشیابب ۰ یدنفا یناضر دوج )

 كنرخالا یذاج ۹۸۷ یدلوا دعاقتمو سردم لیصحلادعب بولوا ندتراب

 یدیا درو طاطخ * مع" عاش ردنوفدم هدبوا یدلیا تافو هد نزیلس

 یس+سردمر هدنرق یعماح درنایلس ردشهزای ییریسف كندنفا دوعسلاوا

 ۰ ردراوآ

ETA FF a EL ESSA ا حب سل 

  Eu 2و ۲



 ۳ ی 0 :

 3 e هد ۰ ردیلغوا E ناسح یالک ) یدنفا دک (

 ندقدصت بوبغا لوبق بصانم یدلوا راکش آ هدهثحایم یسهیلع تلضف بواک ۱

 .یدتا ترواح ههرونم ۀندم هدنلزع ندهسردم هدرصم یدلوا رادهاو

 دیواضمیضاقو فاثک دضعیدنایفاش«یتمیدنیشقن ردشلنا لاحرا هد ٩۷۰
 بول و یدح كرهفللح یدبع زدیل رهسقآ ) یدنفا دوم ) ردراو ین :

 ردزیپ رب ندهنظم یدلیا لاح راد AVY یدانیشن هب واز هدنس رق لقا هددسور 1

 ۱ بودبا تباثا ندیبلج دوجم مکح هلبااع لیصحت ردیلهدکین ( یدنفا دو )
 1 هد ٩۷ هردشلواثدحم هشدطاراد یدنفادوج هدونا و یدلوا یدنشش

 ۰ ىدا روص ینطابو رهاظ یدلیا لاحشرا

 ردیلغوا كنرصم "ینوسبق دخمش ( هداز ینوسیق ۰ یدنفا دوش )
 ناطاس رایدنا رهام هدتاط بودا ماود نادناخوب ورب دنګ رات زود

 سیربوروتک ندرصم ییرد هللا ( نیدلاءالعجش ) یسیع یراترضح ناخ
 ندهصاخ یابطا ید یرد یدلوا توف هدنرفس ناوجخن يدشا بصن ابطا
 یدنفاربما لولم هد ٩۵6 یدشلاق هدرصم هلبسحینس تئادح دوم یداوا
 یوادت هلنلوا هتسخ ربغا زاب هدازهش هدانآوا بوسا بلح ندرصم یو |

 یدوم یدسا عفد ید یسارقل كناخ ملس ناطلس ردشلوا بایافش بودا

 A r تواوا ندنسابطا یارس لغوا ناماه
 یدلوا توف ندندسح یدوج ردشمتا لهجا ناس قترضم كئوفاودسق

 هدنتفو یلح دج هد ٩۷۰ یدلروم نانسخا دلالماو هیطع اک و ندییسوب
 یاداو نیفکتو لغ هللا ریت ینوباه شمن فرا تکی ابطا سیر ۱

 اشنا هن راترضح لوا ناخ ميسناطلسیخدی ردن یراتمدخ و کتیا یت و

 «لطاف. ۳۳ ٠ قذاح ردشلبا لاحرا نیدل وا خلاب هشقلانس هدنرفص ٩۷ ردشلبا

 را راد هبط موظنم دا یدا رداق هنداشنا رعش یک رو ینیع*لماک

 . ردراو ۱

 ردیسهلوک كناشاب دم یسیلاو شعرم ردیلهنسو ( اشا دوم )
 هدمب بولوا ادّشنک هرکص یدلوا رادهنزخ هناشاب دواد هدنلاحتراكنسیدنفا

 ٩۷۳ قرهلوا لوزعم بولوا یسیلاو نع هد ۸ یداوا ندر هنو روم رض ا
 نوشروفر نکیا نزک هدرهش هل الا هدننابعتش ٩۷۵ بواوا یسلاو رصم هد
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 دجا مش ندرلنوب ردراشلوا مش یرلظعاو یسرک ایرثک | هنسهواز ېلچ

 یدا ندنظم بولوا یظعاو بوبا ( یدنفا رع ) یردارب كحوکكنمدنفآ

 / ربعمو ( یدنفا نام ) ندا تافو هد ۱۰۷و رفا لاحت را هد ۰

 یدنفا نجرلادبع هدارعش یلحو یدنفا نا لغواو یدنفا ییخسو نسحم

 . ندنخماشم كناروب رایدا یظعاو هبفوصایا نکیآ جش یدنفا دم دیس یلغواو
 ۰ ردشملوا توف هد ۱۱۲ هک رد ( یدنفا یح دجا ) هدر

 . ید واش د هنبرب هدعب بولوا داماد ههلا راشمریما ردناالوا كنورت رق

 مک ردن دایلص یدلبا لاح را هد ۸ یدأپ هوازو عماجرت هدنسوق دن ردا

 . بولوایغارح كندنفا هتلادج میش طاطخ ( یلزا ۰ یدنفا دو )

 .. رادرتفد شاب هد رصع ناخ ناملس ناطلس یدا طاطخو ششي ندهلام

 ردشلدا نفد هناروا هدنافو هد ۳ بودا اشنا عماحرب هدب وا ید وا

 8 ردراو یخد ییدما رادرب هداروآ

 كن.دنفا هتلادبع یلعم ین ناخ دزناپ ناطلس ( یربما ۰ یدنفا دو )

 . دیزپاب ناطلس نامز هانهنبسن فرشیدلیا لیصح هلبالیم هفوصت)ع ردیمودخم
 یح» «عرشتم ۰ دقتعم ردشلبا لاح را هد ۹ یدلوا فارشالا بقهدماخ

 ردیسیضاق اراخم ( ناربنع دوم ) یدبایجهفطا فلکتیب «یعاش «قدصتم
 - هدهبلع ٌةثحابم هدندمواوشماما هعلاطم بتک هنسقرق یدلیا لاحشرا هد ۰

 ۰ یدا ندهنظمو هقف ردشمالوا بولغم دیس

 رخ یدلبا لاحترا هد ۱ بولوا یساغا هداعسلاباب ( اغا دو (

 یدلبا ان هسردمو بتکمو ههشجو یثیدارادر هدوبق روچ هلیعماج وبق
 لئاوا بولوا یماغا ونت هدمناخ نایلس ناطاسرخاوا یخد ( اغا دوم ) رکید

 . یراترضح نایلس ناطلس (فادوجم) ردشلبا لاحرا هدینآت ناخ لس ناطاسرصع

 . .( یشاپ قسیدبع ) یدادبا نفد هرادکسا هدننافو ید ییما ان هترادنوص

 . دهم بوبای ینفقو تاذوب هدنلاحمرا كرهمهدنا مظنن ینفقو بونا یتیدحسم

 ۰ یدیا یثاب یجهعگآ ردهداز اشا دجا ) اغا دوج ) یدلا ییمات كنو

 1 راصحهرف هجدتسو یراکح هدساخ دج ناطلس رصع اشا دو )

 هدن رحناربارت کوا مورضرا ەد یدلرو ی اک فی

E ADRS AEA e Ba E SEبن ج9  



 1 . هترالغوا نامارق ( لغوا یلدوغروط ۰ كب دوج ) ٠ ردشلیا لاحرا

 1 . یدتیک هنغلفرصتم لیا ا هدنلاحنرا كب مساق یتامارق هد ۸۸٩ هلفلوا بوسنم
 هلحهدک دتک رومأم هصالح ندید یرپش نبقق + یک رج هرکم تدمر

 . ردشملوا توف هدنلثاوا یرلترضح یا ناخ دیزباپ ناطلسرصع یدحاق ا ۱

 لاحت را ءدنرصع ینائدیزباب ناطلس یدبا لعریم ( یزاف» اغا دوم )
 توق هد ٩۰۰ ردیاب كنندصسم ىجشاب ( نانسن دو جاحلا ) ردشلیا
 ۰ ردنوفدم هداروا یدلوا

 یتافومو یدا قرغتسم هدنسهواز رای ز هدهسورب ( ناربخ دوج )
 . ىدا یر ندرل هنظم یک هدنرصع یا ناخ دزباب ناطاس ردشمربو رخ
 ۱ ۱ . ردنوفدم هدراشز

 ( كيدوم) ردمودع ككب لباخ (  لغوا ناضمر ۰ كب دو ) . ۰ ۰
 نیدارفشاو یدیشلوا کب كسره هد ٩۲۷ بولوا ندنساما قادووانرا

 اسا نوباه یاتود ( سییر دوم هرق ) یدلیا صالخ ندنمشد د یتسهعلق
aتوف هدعب ردرلشللا صالخ ندنمشد یتسهعلق هک ره هد ٩۲۷ بولوا ندنس  

 ۰ ردیمودخ ككب نسح یزاغ ( كادوجم ) رایدلوا

 ردیلغواكنهداز یاق ند نیدلاسمش ( ېلج مریم. یدنفادوجم )
 ,نهضایر مولعو بواوآ اعم هنیرلترضح ینا ناخ دنزیاب ناطاسو سردم
 هدعب بولوا یرکسغیطاق یبوطاا هدنسولح كهبلا زاشم ناطلس ردشعوقوا

 هنارضاو حرومو مع یدلوا توف هد ٩۳۱ قردلوا دعاقتم هاهنا یللازوب
 هنلاحكاهسیگ رب بول وا مباح و یلس یدیادوقفارقاهدهبضایرمولع بول وا فقاو

 حزشیسراف نچ ز كد غلا هل ما ناخ د زاب ناطلس یدنالوغشم هایسفن یدنک بویقاب
 .ردراویرااسر ضبب هلیسهلاسر اغهلبق یدیایےرش هنسهبعف كنيشوق لعیدلیا

 قلارارب وشلوا نداما بولوا ضیقم ندنواهنوردنآ ( اشا دوج )
 هدعب یدیشلردنوک هناخ دزناب ناطلس هلترافس نداروا بودیک ربسا هناربا
 هننرافسنارباهعفد ییارب هلتیدوبع بسک هلوا ناخملس ناطاس بواوا یب اغیب

 هدنب رح ردناق هد ٩۳۳ یداوایسیکبرلکب هنوققرلوا اشا هرکصردشلردنوک

 ۰ یدلوا دیهش

 .. االومو یدیرم كيرا دما ریما ( يلچ میکح ۰ يبچ دو )
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 . دار ناطاس یبلوا یسیناق هسورب هدننواع رصع ناخروا ناطاس هلغلوا

 . ةنس قرق یدلوا یس ر ترافس هتئیه ندیک هتلغوا نایمرک هدندهع لوا

 ٠  تافو هدکلهک ( دم ) یبودخم ردشمطا لاحت را نکیآ وپ بودنا قلیضاق
 / ٠ هدارابولوا روهشم هد ) یمور ءداز یضاق اش یسوم ) یدشح یدلیا

 ۰ وب یدبا یداماد كنیثوق لع (دندلا سش ) یودم ردشلا تربش

 1 حالصو لع یداوا توف هد ٩۰۷ هدنشاپ مک ( دج نیدلا بطق ) یمودع

 و . بطقو ( یدنفا دوج مریم ) ندرودض یمودخم رکید ردفورعم هلا دهزو
 یودخكناو ملاص یودخ هکر د (یدنفا دم یسهسوک مریم ) یودم نیدلا
 ۱ . رد رایدئفا هللادمع

 3 ردشملوارمعم هنسزو بواوا یلعوا كوم كنیلابهد| جش ) اشا دوج (

 . ردشلبا لاحم را هدنتنطلس دهع لوا ناخ داع ناطاس

 ردیلغواكناشاب هاربا قیساردص ندنسهلاع یرادناچ ( یلجدوج )
 هدنسدد راه راو هد ۸4۳ ردشلوا داماد هنراترضح ناخ دج ناطاس یلح

 ۰ یدلوا توف هدعب ردشلیا صالخ هللا هدف اشا لیلح یردارب بولوا ربسا

 ردلراصحهحالا بواوا لصالایداورخ ( لو یاشا یندع دوج )

 مدقت هیئت ناخ دا ناطلس بوروتک نداراصن دالب اغا دت نداما

 یدلروس شخ هنراترضح ییا ناخ دمخ ناطلس ةمرتلاو ادتهالادعب ىدا
 کات لو هد ۸۵۵ ردشلوا یثاب یجوپق هلیاراهو لع لیصح هدنوباه یارس
 هد ۸۷۳ بولیدا لع هد ۲ مظعا ردص هد ۸۰۷ یدلوا ززو هدنرصع

 كنساصخ هد ۸۷۸ بولوا مظعا ردص اا هد ۸۷۷ یدلوا ارد نادوق
 ردنوفدم هدنک وا ییارح هدنعماح بونم هنمان یداوا توف ادات هلیرکم

DESE FOE ی و ۹ 

 خاص ثولوا لدام «ربدم ۰ یزاغ ۰ عح یعاش « لع ردشلیل ج یهنسوب

 . . یناریخیخد هدوکصاخ بولوا یاجو هسردم هقشب ندنعماج یدنا نیدتمو

 ۱ هدندمزا واوا لات یدنید (ییوکصاخ اشاب دوج) ندبنسو تح ردراو

 : : دلا رقد هلا كرل تافو
 ۳ ی ناخ دحم ناطاس ماف (  هداز باصق ۰ كب دوج )

 ةدوعلا دعم تولیردنوک هلنرافس هنلعوا نامارق بولوا ندنناک را نواه نیبام



 ۱ د ردا هت رفاه واو هد هبلع تلودوشمنازارحا تستر یالاږم 3

  "هلتسوشلوا قیرفهدنزورص هنس کیاربو اولرپم هد ۱۲۹۳ قردلوا یالاریم

 1 یقود اشا نطصم رسح بر ادعب ردقتلاب یتمدخ برج هدملناز ۱

 نس یدلیا لاحترا هدنزوتط كنناضمر ۱۳۱۳ ردشلبا تمدخ نسحب, قرولوا
 ۰ یدبا نادناموقر قداص «مدقم ٤ روع عش شمک یھت

 هدننلهتسوا ماج یسدلاو ردیلغوا كریقفرب یلریکتاهج ( اعا دمحم )

 اولو یرودوموق نوباهیامتودلهرزتیاهن قرهناوب هدکلیراوس هدوباهنفس -

 كنبحر ۱۳۱۳ردشفلوب رطافنایع رم ردق هنئافو هلرظن نسحو شلوا قیرفو
 . ردنوفدمهدنغاراتع یسهرت یدنفا يح هدشاطکشب یدلیالاحرا هدنحوانوا

 . ردندنداضحا كناشا فسو هجوق قبسا ردص (اشا ىلع دج )

 ٩۳۰۹ و شلوادعاتتم ندنفلف رصتم لبسص هرم ندهدنلوب هددکلم تامدعت

 ۰ ردشلیا لاح را ءدنزوقط كنلوالامسر ۱۳۱5 بولوازناح یتسهاب کیرلکب

 ب نی ندنیتکم هد رک هلا دلو هد ۹ ردبلیارسوا (اشاب دج )

 شا تع نع دابوروا هعفد چاقرب هرکص ندقدلل و هدانتعمتامدخ هد هناسرت

 قاش رفو شلبا تسایر هدنسهرناد تاک او ماظن هلملاضعا رحم یاروش و

 یدلدبا نفد وبا هللالاحرا هدنل والا عبر ۶ ردشلبااق را ردقهنسهشر

 ۰ یدا قوطن « کک ذ ‹ مقتسم "انشآ هنیراناسل نالاوزرسنارفوزیلکنا

 . بواواندنساما یزاغ نایع ناطلسو لرفطرا ( شابقا ۰ دو )

 ۰ ۰ یدن) وب هدام دخ

 ۰ یدلیا لاح را هدساخ

 "دینصهدوف ًایدأت كنیردب ردمودخ كکیدحم یامارق ( كدو) .

 هل ساما رانا" هدمور رلیدلیا ممجت هنشاب كلوب راینامارق هدک دوم بولوا

 ربماهد ۹ ىدا طبض ییهموق ندهبق ویس هدنلاس ۷۰۸ یدنل وب هدر هد راج

 *یدلوا توف ايدا بواوا براغ هدک دلک همظنت ییهبمور كلام .نابوح

 ردشلوا توف هد ۷۲۲ . ( یرضخ یاپرو ۰ ناولبم لانق دو )
 3 )۰ ینا فیت ی ( قیاقلازنک) بولوا نداره

 ۳ ها

DOO a a 
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 هاو الا یذادج ۱۳۰۸ ردشلیا ژارحا یتسهاب نر او ی ی"

 مزد شت هبلط كم عفر قزداوا برق هناتقط ى یلابآ لانحمرآ
 دج ) ىدا تاذ رب یعاش « بیداو لضاف ندنسهفاک كنسالع ر و

 یتاک ترافس ضفتلاب .ندناف هجرت ردیمودخحم كناشاب فراع ( ك تعفر

 تاربرح هرکص ندقدلوا یردم هم#*و ینادقخ ر کدی ةا

 . نکیابیرق هقرقیتس هدنزکس كنمرخالایذاچ ۱۳۰۹ بولوا یریدم هیحراخ
 2 یدا نیطق؛تیدا ردن وفدم هددجا هحهرق هل لاح را

 كناشا هتلادبعفيرش قبسا همرکم هم ریما ( كب دج فرش )
 كنلوالا یذاج ۱۳۱۱ نکیلمقم هد همرکم کم ااح یتسهبترلوا ردمودخم
 ۰ ردشا لاحرا هدارواهدنن وا

 یر چ رے نارد هرم بوشق ندمان ناو ۵
 . ۰ یدلیا لاحترا هدنحوا كنناضمر ۱۳۱۱ یدشلوا اولربمو

 شلا ترهش ود ( قب۱)۸انیب ردیمداخ ( یدنفا یصولخ دج )
 هکم قرهلوا نسراررقم نواه روضح یدا تاذر ناسللا میصفو ماعسرد

 . ردشلیا لاح را هدنسهحسایذ ۱۳۱۱ و شما زارحا یتسهاب

 كنمرع ۱۳۱۳ قردلوا سردمو ماعسرد ردلهفروا ( یدنفا دم )

 یدناقوطن و لضافو ماعتاذرب ےک سم ر وتزاجاهعفد کیا یدلیالاح راهدنزکس
 هد۱۲۳۷ ندنیلص كناشاب نایلس ندننادناخ ناب (اشاب دشر دج )

 ییا هرکص ندقدنلو هدنتساير هعفا و هدنامدخ ضعب هددادفب ردشلبا دلو

 .یذاج ۱۳۹۹و شلو هدنعافمضتم روزو زعلو كفتنم هعفدررو هلح هعفد

 ۳۰۳ بولوا یسیلاو سالت هد ۱۳۰۲ كرەلرو ىس ییا مور هد رحم الا

 هدشاطکب هلا لاحت راهدن داعسردهدند رد كنبحر TAC ًادعاقتمو شدن |لزعهد ۱

 ۰ یدبا تادر لتفرعمو قت ۰ لصا ردشلدا نفد هنسهکق یدنفا يج

 ماکس ا مشتی ندنیتکم یجوط ربهش هد هداز ناوجعاب ( كيد )

 نفد هوا هد لاح را هدب رقص ۱۳۱۱ یدنا تاذر لدتعم شلوایالاریم هنالا ۱

E a 

 بولواتاذر هدنمان ( كینهذ دج ) ییالاربم ماکعسا کلوا ندنو یدلدا

 ۰ یدلیا لاحترا هدنلام ۱۳۰۹ ودوا یدنشلوارادکماو شف وب هدهیناطا علق

 بوشیت ندنسهیرح بتکم هیسور ردیناتسغاط . ( اشاب صادم )
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 ۰ فن 1 توف هدنوالا یاج ۱۳۰۲ هر جاهم هدوب و ( كم دمج یزاغ 5 و
E۰ ردن وفدم هدوف یرک ۱  E2  

 . بولوا یسجماتک كناشا,نایلس ردیلرهشیکسا ( یدنفا نیما دم )
 بوزک هدناس هدعب یدلوا سال كمالس هدنلوالایداج ۱۲۸۰ و سرد 3

 ۰ یدبا لع بحاص ردشلوا توف هدنشب یمرکی كنلوالایذا> ۳۰۰

 یدلوادعاقتم پولوا ندنرلاولریم هیرح ردیلغاط روفکت (اشابد)
 هدناخشوط( كب اسدمم) یدلوا توف هدنسیدب یرکی كنلوالایذاج ۱۳۰ ۰
 ردن وفدمهداشاب ردح یدلوا توف هد۱۳۰۳بولوا یالاربمو وتو تایقوس 0

 یاب یبهدژم هحرلدنس بولوا ضیفم ندنوباه نوردنآ ( كد حالا )

 ادعاقتم نامز قوحرب قردلوا ینیما نونا رص هعفد کیا هرکصو شلوا "

 یدلوا توق هدنسیکیا یمرکی كنناعش ۱۳۰۷ یدا شمروتوا «دنسهاخ 3

 . ردنوفدم هلتنکت وص د 0ک
 .عیر ۱۲۷۳ سردم ردندن دافحا كناشاب ىلع ( هدازیکس.ك تیاثدج ( ِ

 یداوایسهداب هکم هرکصو یسالنم هردا هدنلاوش ۰ رولت سدق هدنلوالا

 2 ( یدنفا نیما دج ) یدا یسلوتم كفقو یدلیا لاحرا .دنلئاوا ۰

 لصحلاب ردندنسهلالس ییاوه جش نوفدم هدنسهرق هردن هدک انمرا ردیلیا

 هفلالنمو شفلوب یخد هدنفلاضعا فراعم سلم و شلوا لعم هنیتکمفر اعملاراد

 هدنزکس نوا كنمر ۱۳۰۸ ردشلوا یسالتم همرکم ۀکم لءفلاب بودا اقترا

 ۰ یدا قوطن «زواه*ییاکس ینس یدلیا لاحمرا "

 او شهرک ههناهاذ رک اش هد۲۵۱ هلا دلو ۱۳۲۲ (اشا دع)

 ۱۳۰۷ قردلوا دعاقنم تیاهنو شاوا یسر ودرا یعجو| هدعبو قیرقو "
 رک اسع هدوب ( اشاب دج ) ردشاتا لاح را هدنداعسرد هدنزوقط یل والایر "

 یجاح ) یدلیا لاحرا هدنرفص ۱۳۰۷ قردلوازناح ینسهمئر قیرف هدهناهاش "

 ۱۳۰۸ نکیآ یربدم هنا جا رمو ییالارب م میانص بولوا ندامدق ( كب دمج

 ۰ ردشاوا قرتغ یغا وق نکیا هتسخ یدلوا توف هدنرفص

 نن نسج نب دجارب. ندنسهلاع لناباب ( یواهز .یدننا یضف د )

 هلنمروئوا هدهوا هز تدمر كتنسح یدح ردمودمكناملس ريما نب ورسخ

 دادن هن نم کف شک مدادنب هد ۷ لعاب ربا یرهشو

YEزر  ETامام یاس  ANON eتارا قید نلز صف تیم  RLیه دوس ی  
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 9 و PT و 9
 ۳ قرباوآ رب لیصمتا ندیرح نولف بنک ( اشاب تفأر د ) ۱

 1 ۳۹ قره وب هلی دم تدم هددرک ردشملوا یسا ول رہ ضىفتلاب یدلبا تات

 1 0 " ردشلواثعاب هنساوا قیرف و ر ی هلکمتا تمدح نسح
 ی

AGهاب هدنح وا كن رخالاعمر هنسوا ید وا راو یروشراد هدنم رح  

er NE SN PLنی یک اس دا  

 م چی کیپ جہ یکے ہک

 ر و س ےس
۳ 

 8 لزع هدنزوقط نوا و یذاج ۸۷ بولوا یربشم ودرا یی تراژو

 ۳۰ یواوایسد نونسموق ھه ركع لسا هینرخالامیر ۸۸ یدادبا

 ۳ 1۹ یدلوا یربیشم ودرا ییهج وا هدنسپدنوا یساضعا تاود یاروش هدنحوا

 8 ال هدننوا كنامش ۸٩ یفرصتم كيناحو هساما مديل والی ۸٩ لزملادمب
 . هدنحوا یمرکی كنبحر ٩۰ یسیلاو هرقنا اا یسر یروشراد

 : ی واو یسلاو رتسانم هدنستلا كنسەدعقلاىذ ۱ قشر اا لات

  یذاجیربشم ودرا یعتلاو یسلاو دادغب بن اک كد والایداچ یربشمودرا

 ۶ یسیلاو كىنالسەدنسە غیسهحا یذ ٩۲ و یسیلاوهرقناهن هدنشب نوا كنىرخالا

 ۱ ` SERS لوزعم هدنسهلئسم ددتهم هدنربن وا رجا ۱۳۹۳ یدلوا

 ۱۱۳۰۱ ردشلوا دعاقتم هدندم لاک | بواوا موکحم هسی انوناق هلئدم هنسرب

 ۰ مقنسسم ردنوفدم هدنب د راوید هدرادکسا هلن وف هدندرد كمسهرخ الایذاج

 ار رج ایچ
 نم جنس
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 ) یودع مھاربا نب لع ردیللزا ( یدنفاقح دم ® 1

 اپ ترواح رابتخا بودک کم ندارواو شا لاک | هلتعزع هرصم .
 ر ت ر لساف شلوا لصاو هشقلا ینس یدلوا توف هدرلهنسوب ردشلنا .
 ع ةكلاتاحونس «حرشمم راربالابزح ؛دوهشلا ةدهع دونجا ةرصن ) بولوا |
 ین دیدن قاتشمدج دج ) ردشنزا رارثا هدنرامان ( یار او ۲

 تر هداشا فسو یدلوا توف هدنلاوش ۱۲۹۸ بواوا ندحاشم

 ) یسهکت اغا شب یجاح بولوا ندهدلاخ ردیلهنردا ( یدنفا یرودح
 هدنهاک رد یرنشاک یدلوا توف هدنربنوا كنلوالا عبر ۲ یدلوا یعش

 هصلبح هژرالایرتسوا بولوا یسیتفم هصلشاط ( یدنفا دم ) ردنوفدم . .
 كل والا یذاج ۶ هل رعه هنداعسرد هدعب یدا براحرت شهالابح 3

 تاشو هد رب ندنرلشادقرا درام كنو ردنوفدم هدحاف یدلوا توف هدندرد
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 میره : ۰ ردن وفدم ایا يدلرا توف ی 1

Ek ak O E PET 
  DIN E Aاا فف ۲ ۱ ۳ ۳

 د  N esاا 4 ۱۳ 2 9۳ ۲

AERO جد کا 

 اا ناو او قو ارا ییا ن
 : شک دودرا نییهسب قرهلوا قیرف ماش ىرەنلوب هدنغلتادناموق تداعسردو 1 8

 3 تت تیاد كیهناخ فاز ۳ هدننابعش ۱۳۷۱ چ تبعات زادزهم

 ۰ ردن وفدم هدب وبا یدلوا توف هدنسید:نوا كىسە اىذ ۱۲۹۷ بولوا 1

 . كتسحماید۱۲۹۳ تولوا یواعهیردم تادنس ناقاخرتفد (یدنفالعدم) ۰

 ۰ یدلدا نفد تاک بودا تاقو هدنحوآ يک

 . كناغا اص دشار ردیلپوئیس (كب دج ) یدنلوا نفد مونا ردشبا لاحترا "

E ا 

 م ردود كناشا as ( هداز قان لآ ۰ اشاب دع)

 . تاذرب تریذع لاال یدنسو عمتسم ردشلوا توف هداروا هدد رقص ۱ ۲۹و

 3 ۰ ىدا

 ۱ ِِِِ هدنحوآ كننامش ۱۳۸۱ یدلبا لاصشا هد! ۷ یدلوا 3

 ^ Aبولوا یوامس ینا رهش هدنهم رح ۹ یلدا لزع هدنرخ الا یذاج ٩۰ ٠

 ویتاک هحراخ هن هدنلوالایذاج ٩۱ یتناضعاهمادتلا هنکحم هدنسهرخالایذاج

 ی نر یه لخت مت ات ی

 تن یا الی ی سی هک سس یا

 ندنتمدخ كناشا دمج یربشم هبطیض ردنل)وطاتا ( اش« فرار دم )

 . موز هدنرخالا عسر ۱۲۸۷ بولوا یریدم هطباض یلغوا كبو یریدم قرعط

 ٠ هدنزفصورادکسا دنس كنمرحم ۱۲۹۱ ردشلو| یفرصتم یزاغت هلیسهالیا
 . كنسرح ۱۲۶۰ "یداوا فرصتم لغواك هش هدننانمش ۲٩و یغاط روفکت
  هتسسوا یدادنا لزع هدنلئاوا ۱۲۹5 بولوا یرظان هیطض هلترازو هدننیدن

  بولواتوف مدنسیدب یعرکی كنناضمر ۱۲۹:بولوا ینیمارهش هدناوالایذاج
  «یدیا قداص درب انشآ هد هطباض روءا یدنلوا نفد هنسدد رت دوج ناطلس

 ۰ بولوا جرخ نددناضسدنهم هد ۱۲۹۰ ۰( یبمرودنوق «.اهاب دغ )
 :|ولرتمهرکص بولوا ییالاربم ماکخسا هد ۱۲۷۰یدلیا لصح لاکا هداب وروا

 یدل وا توف ءد۱۳۰۰ نکیآ ییایللائس ردشلوااضعاهنسلحم دناحنوط قرهلوا

 هد ۱۲۹۹ قرهلوا یسیراوبس یرابنا جوا هرح ردیلهناعوط ( كد )

 با لاسحنرا هد ۱۳۰۰ ؛یدیشلبا مدق بسک قرملوا یالاربم بولوا لغوا

 ۰ یدنلوا نفد هدجا هحوءرفق



 بولآ هح ر جرب هدشرح جانیسکلع یدیشلوا یالاریم بولوا ندهناهاشرک اسع
 اهاب دمحم ) ردشلوا دیهش ارثأتم هدنناذمر ۱۲۹۳ یدلروس ناسحا قلاولریم

 .. هرکصو یالاریم بواوا ندناطباض ییریدشت كنهناهاش ٌةسرحبتکم (نادوق
 0 هدمورضرایدلوا اولربم قلارا رب بورتسوکح تعاحش هدننابرام یلوطانا

 . تافو نداج هدمورضرا هدنلئلاو ٥ بودا راهظا تعا هلىسەدايز

 ۰ ردشلبا
 كناغانامع قانشوم یرایرهش رادقوج ( هداز قانشوب ۰ اشاب دم )

 هد ۵ بوالآ هر وناه نی ام هد ۱۲4۸ یدلیا دلو هد ۷ ندنیلص

 هلقنارپمر ًاقامتم یدناوا وفع هد۱۲۹< نکیا یجشینام یچنکیا یدلوا ندانرق
 ۲۰۸ قرهلوا یسلاو هردا هللرازو هدنناخمر ۱۲۰۷ بولوا یظفاحم هنراو

 هدنمرخ۷۱ و هردوقشا هدنسهد«2ل|یذو كمالس هدنهمرم ۰ یدلدنال ژعهد

 بولوا یسلاو ینومطسق هدنسهدعقلایذ ۷هو ساویس هدنیجر ۷۲ و لیامور

 یسیلاو هسورب هدنطساوا یسهحایذ ۷۸ یدلیا لاصفناهدنل والا یذاج ۹

 ۱۲۹۳ بولوا قرصم كساح هدناخمر ۸۵ هللا لاصشا هد ۷٩ بواوا

 هددیهلهاچ یدلیا تافو هدنشبنوا كنرفص ۱۲۹۶ ردشلبا لاصفنا هدننامش "

 دامنشیورد ۰ میقتسم < ملح « بیدا * نیدتم ردنوفدم هدنرق یدنفا یالس

 . یدیا ردم ریف
 تسانکیآ نک ردیمودخم كنيجهقیسومرپ یلیسورپ (  اشا لع دجم )

 برح ناک را یدلیا ادتها بورک هه سرح بتکم هد ۱۲۲ كرهلک هلون

 نسحیدلوا ینادناموق هینای قرهلوا قیرف هد۸هو اول هلامیرس عیفرت بوق
 هرفو نینس هدننلنادناموق رازا کی بولیردنوک هننهح قادووانرا هلتمدخ -

 شاروس ناسحا ترازو هئر هد ۱۲۹۳ بونازق یرله راع مهمو ردشفلوب
 درام چاقرب ردشلوا ینادناموق شاب یمودرا بغ هنوط هدنلئاوا ۲۹۵و

 هدنناضمر۱۲۹۶ یدلوا رومأم هننرلفرط هوقای ءرکصوهیفوص هرکص ندقدنازق
 ۰یداروغومیمشو «براحم «رهامهده رکسعنونف ردشلواتوف ءاضق هداروا

 یمالنم هفوص هدنلاوش ۱۲۸۲ سرده ردلنوزرط . ( یدنفا دج ) .

 ۰ یدنفادم جالا ) یدلوا توف هدرهتسو بولوا یسالنم هسجخ دالب هب 1

 نوا كنبجر ۱۲۹۵ تولوا ندنراسردموماهسرد هبنابلس ردیرا زابکب (ظفاح



eS 
 ۸٩ ٠ بولوا یوبن مر ازیش هد ۱۷۸۵ یدلوا اضعا هنسلجم هناوط بولوا
 ۱۲۹۱ لاصفالادعب بولوا یساضعا تلود یاروش هد ۸۸ یدلدنا لزع هد

 مقتسم ردنوفدم هدنناب یرد هدههلدوس یدل وا توف هدنسکیا كشاضعر ~~

 .یذ ۱۲۹۲ ردشملوا یالا ربم هتان ندهسط کم ) كر دم ظفاح ( یدبا

 ۰ یدلدبا نفد داشاب ینطصم هحوق بودی لاحترا هدنزوتطنوا كنسهححا

 ردیمودع كندنفا نایع دسلا یاح ( هداز ییاح ۰ یدنفا دمج )

 . تعرا زدادغب هرکصو یسهاب سدق هدنلاوش ٦۷ یسالتمدادغب هد۱ ۲۰2 ردیلماش

 ینا لوبناتسا هرکص و یسهبات همرکم كم هدنمرم ۷۹و یماضعا یل

 هدارواهرکص ندنلاس ۱۲۹۱ یدلیا راتخا دعاقتو ترواحم هدماشهدعب قرهلوا

 ۰ یدیا ملام ردشلبا لاحرا
 ضفتلاب هدنواه نوردنا ( هداز یثاب یحاتسب ۰ اشا دیشر دم )

  یدلوایساغا راس ءابرغ هد ۱۳۳۰و یشاب یجوپق جورظادعبو یشاب ییکنقت
  هدهرشط تدم لبخ كردیا قلادخنک هاشاب دعسا هرکصو ناع یجتراشا هدعب

 . هدنزوقطنوا كنلاوش ۱۲۹ بولوا یناقمعاق ناو یناربمرتمةمراب هرکصیدزک

 . مورضرا هدنبجرو توبرخ هدنرخالا عیر ۷۱و یسیلاو ناو ترازو ةر
 Vo یدلدیا لزع هدشوالا عسر ۷ِء بولوا یسلاو هنسوب هدنم رخ ۷۲و

 1 هدنطسا وا ۷۷ یدلوالوزعم هدنسهدعفلا ی 7 تولوا یسلاو بلح هدنم رک

 ۸۲و ساوس هدرخاوآیئاضمر ۷۹و ریمزا هدنرخاوا یلوالایذاج۷۸وهمنوق
 هدنطساوا نابعش ۸۶ و مورضراهدنطساوا كن رفص۸۳ و ینومطسق هدنرخالامسر

 نواكنبحر ۸٩ بغ سلبارط هدنرخاوا یرخالایذاج ۸۸و ینومطسق هش
 بولوا یسیلاو بلح ابا هدنسیدینواكنرخالاسر۱٩و زا هدنسیتلانوا
 هدنسیکیآ كنسهع|یذ هنسوا یدلدیا لزع هدنسیکیانوا كن رفع ۲

 ردشلوا توف هدنسیتلانوا كنرخالامسر۱۲۹۳بولوا یسیلاو مورضرا اینا
 زوک وا یدسا فقاو هکلم رادا تفتلم ۰ ملح * مقتسم « لدتم* ربدم

 ۰ رد اشا یاس لیلخ یمودع یدشعازق قل ر ندنلحو هرادا لاک هد

 هلا مدن بسک هدهناهاش رکاسع ( هداز یععلتاط ۰ اشاب ریتم دم )

 هازاس ورهدنکیدکر هاط ردشلوا قبرف بولوا ندنناک راودرا یحجندردو اولریم

 ىف ا هدوب (اشاب ىلع دع ) ید مدقمو عیش یداوا دیهش هد ۱۲۹4 هده راغ

OOD OST 



 اب
 هدنشبیم > كل والایذاج ۷٤١ یدلداروعأم هلام kk 1 ۳ لد

 2 یدلوا نادوبف ان هز كمر ۷۵ توا وا یاب را تایظنت نا

 . هدنزوتط یمرکی كنلوالایذاج بولوا ظعاردص اینا هدنرب یزکی كنلوالا

 هدنسهتفهبول وا مظعاردص ات هدنسردب كنسهدعلا ید هنسوآ یدنلوا لزع

 كنمر ۷۸ یدتا تدوع هدنلوالامسر ۷۷ یدلوا یشتفم یلیامور "ةوالع

 ۸۰ بواوا یسیلاو هنردا هدشاوالامسر .هنبسوا یدلدنا لزع هدنزوقط یمرکی
 رومأم دنهبلاع سلاحم هدنرتنوا كننرفط ۲۸۲ یدلیا لاصفنا هدنسهدعقلایذ

 یسه رتدوناطلس توداتافو هدنحوا یمزکی كنسهرخالایذاج ۸۸ بولوا
 یدنادیدح ۰ مقتسم « فیفع «قداص ؛انشآ ناساونونف یدلدنانفد هنسهاب 0

 ناشحا قرصم هزانح و بیبط بولاق یش رب هقشب ندنتسلاپ هدخافو

 نوسوط بولاق یسهعرکرب ردشعا طب ینیاد هدننابح یغانوق یدیشفلوا
 اشا اضطر ىلع هرکص هلباقبلطت ینهرح كليا یدلدا جوزت هکبنطص» هداز اشاب

 ۰ یدلآ هحاودزا دن .ییسهع

 هود یاروث كننادناخب هرشط هد۱۲۸۶ ردیلدرکشلا  (اغادج ) ..

 اقرب قرهلوا ناربمریمو یدشفلوا بلخ هدوب هدءوص ییدلروتک قرهلوااضعا
 هشرزوا نکیآ هدرداح هد ۲ بودنک فرصتم هسا هرکس یدلاف هند

 (اشا قفوئدجم ( یدیالدءداس ردشلنا دیهشبوراصیءراب هلام وڪه هیحرب

 ` ندوکسا ردشلوا فرصتعو ناریم ریم بولوا لغوا كکب دجا هدازییههنم

 كردجایردب هدرادکسایدلواتوف هدنحوا نوا یسهایذ ۱۲۹۰ الوزعم

 دنن | یز ۱۳۳۲ ) دجا ربم ( ندزاهداز ییشهنمو یدلدا نقدا هشاپ

 ( كیلیعاسا ) یسجهطلاپ هدانلازادو هدنسهدعقلا یذ هنسوا ( ناغعربما )
 ۰ رلردن وفدم هداروا هلا تافو هد ۲۳۲

 ا هدنر لانس تیاد تواوا ندولرجاهم هرود ) اھا دج (
 4 او

 ندناک را یسودرا تداعسرد هحرادنس بولوا قیرفو اول بورک ه هناهاش

 نفد هوبق یی بودیا تافو ادعاقتف هد ۵۹ ١و شلوا یزوماپ رالوعهرق

 ردیلغوا كناشاب میهاربا یهاپس ( برعاشابدج ) یدیا ردم ۰ رویغ ردشلدا
 ششتلاب ندههاهاش رک اسع ییدلبا لوخد هد۲۱ زدشلبا دلوند ۲
 قیرف هد ۸۱ :یدلوا یساولریم ماکسا هدنل والاممر ۷ هنءضاع ةناحوط

 یو eg شا شم سر یه مو ی

 یو اد aE زود E رب

 نویس سس



 ب ۾ لع n ۳9 اربح اشو نکترت ید رنک یسارقف

 ردشلوا ادٌّک هضراترضح اهلارایشم ناطاس هرکص هنس لیخرب بولوا
 كراو ریما مدق بسک ندهناهاشرکاسع رددرک (اشادج )

  یدوحو هلغلاهحش رح قوحر هدنتهج/دادغب اصوصخو هدهعقاو تابراع یداوا

  .میچ ردشلبا تافو هد ۱۳۸۵ یدلوا دعا هرکص ,یدیشاوا كيشد كيلد
 ۰ یدا یا روع

 ادهكو داماد داشا یطصم یتاکرس ردندناریمریق یردب ۰( اشابدج )

 هرمشط بولپراقح نقاب هرکص یدلوا نازیمربم هدهاسو یدشلوا

 ۰ ردیشلبا لاحترا هدنلاس ۱۲۸۷ قرملوا فرصتم د یلونو شه نفاماقمماق
 نیس یردارباغا نیمادج یمادغک هتنزخ ردیلسیرق . (اشابدع )

 هصاخ هد 4 ضفتاب هدنواه نوردنا یدلیادلوت هد ۱۲۲۸ ندنلص یدنفا

 . بودیکه سراب هرکصو ههردنول. هد 4۸ یدلوا یشاب زوب هنر واط یکی

 دشالا یهشب هصاخ ًآرخۇمو یساغا لوقهلاتدوع هد ۵۰ یدنلوب هدایصحت
 . قرهلوا یالاربم هد ۵ بولل و هدنبب دأت تاصع هدزاد ورویدلوا یشابکم

  دباروشراد هد ۵٩ و اضعا هنسلحهناخبوط هلقلاول بقاعتم یدلوارومأم هنهناشوط

  هد٩۵ یدنک در ینومطسقو بونیس نوجنایلح فیدر قلارارب یدلوا اضعا

 ٩۰ یدلاق هدنسهناخ تدمر بوللوا لقن ههکلم هلا قلاصاریم هدناقسدذت
 ۲ بولوا یفرصتمسدق هدنسهدعقلایذ 1۱ و یظفاحم اکع مدنسهح|یذ

 یظفاحم دارغلب هدنابعشو یماقمعاق یونرط هدبحرو ناریمریم هدنلوالایذاج

 ١٤ یدلوا فرصتم هلاحرت هدنلاوش هنسوا یدنلوالخع ,هدننابعش ۷6 بواوا

 ۱۵ اید ٩٩ (یایفسهربن ول ترازو هاب ,مدنسکیا. تانممدمقلاود
 هدناوالایذاج ٩٩ بولوا یربشم ناتسبرع هدنسهج|یذ ۰۷ یسیلاو بلح

 ابردنادوق هدنس«یعكنل والا یذاج ۷+ یسلاو هردا هدناضمر قرەنلوال نع

 بوتلوالزع هدنسیکیا كنلوالامسر ۷۱ یدلوا ظعاربص هدنجوا كنناضمرو
 .یذابج ۱۳۷۲ ویس ر تامظت هدنسکیا نوا تانسهدءقلایذ هنسوا

  هدنشبنیرکی كالاو ع :یدلوا"یماقمعاق .ترادص هدنتشب یارک .كناوالا

 یزبفس هداعلاقوف غروبسرتپ هدنمرحم ۷۳ ءدهسیدلوا لوزعم یعببطندقلماقمکاق
 ندتسایر دنسکیانوا كنسهعطا یذهنسوا ,یدتناتدوع هد والایذاج یدلوا



TTی  
 لدم یندوع بوک ههیطلم هللا هنزخ هدنتمحر كا 0 یارو

 یروشراد ًابقاعتم یدلردنوکه به رح هلیناسحا قلاولریم هلفاوا فداصم هتتطلس
 ةمنراپهدف واكنمرم ۰ یدلواقیرف هناخوط هدنسهدعقلایذ ٥٩ و یساضعا

 ناشلاةیلع ناطاس هلداع هدنل والاعسر ٩۱ بول وا یریشم هناحوط ترازو

 ردشلدا ارحایح وزتودقع هدنحرهنسوا بولوالئا هندنمان كن راترضح
 لزع هدنسنلا كننابعش ۱۳ یدلوا ایرد نادوق هدنستلا كننابعش ۱

 اا هدنسپدب كنلوالامسر ٤> یدلوارومأم هب هبلاعسلاحم هدنسهتفه بووا

 ۱ تحت ٩۷ یدلوا رکسعرس هدنسیتلانوا كذیرخ ٦٥ a ایرد نادوق
 یدلدنارومأم دهلاع سلاح هدنرورم نوک اقر بودالا.تفنا هدناسیتلانوا

 هدنزوقطنوا كنس هجم | یذ ٩۸ بولواایرد نادومق اكا هدنسیدیكنلاوشهنسوا

 ۷۰ بولوا رکسعرس انا" هدنسینلا كننابش ۱۲۷۰ ۍدلوا مظعا ردص

 بوللوا مانعا دینومطسف هدبحر یدنلوا لزع هدنسمع یلوالا ینج
 امار هدنسید نوا كنسهعایذ هنس وا یدایا تدوع هدلاوش

 نوا كنلوالامبر هنسواو شلسالزع هدنزکس كنمرحم ۷۵ بولوانادوبق

 نواه نیبام "ةوالع هدنرخاوا كنم هجا یذ ۷۷و نادوبق ًاسماخ هدنحوا

 هلیمامصلا یتیربشم هسرحتاسهو هناح وط ةفاضا هدنرخالا عمر ۷۸ یریشم

 هنس هدسیدلوامسفنم یفلماقماقهللوصو لرکسعرس یدلوایاقهعاق رکسعرس
 كنحر ۹ یدلوا مضنم هنیرابصنم شد یراظن هصاخ هنززخ هدنرخآ

 سلام یم هکر طفدع هد۱۲۸۰ ردشنلوالزع ندنرلسر ومأم هفاک هدنحوانوا

 رک تعاسرو یشرالاو سلجم هدنسهحایذ ۲ یدلوا ۳۹ هبملاع

 هلیسهسبالم یتیمچ هلو كنسەعرك هجکو | هک یدلوا ایرد نادوق اسداس

 هدنستلا یسهدعقلایذ ۸۳ یدشلوعوقوفرش نواه فر رشت هنس ناخ حاس

 تودناافعتسا ندنتمدخ قلنادوبق هلغفاوا هبحوت هاشم قح یتراظن هیرګ روما
 هدنزکس كنلوالامیر ۱۲۸۰ ردشلوارومأم هب هلا سااخ هدنسهرغ هجا یذ
 هنسهرت هدنسهلکسا ناتسب هوبا ددشلنالاح را هرکص ندقدنای هتسخ لیخرب

 دیربخ ندنرلترضح ناطلس یدناعرکو یخ .هاوخربخ «قداص یدلدانفد
 مهدا یخد ندنسهحوز کسا بولوا یههع رک شمشیر هدنما ناطلس مناخ

 نیسءراسکم لیو هحنوزوا لتاقلاب واقشبقابتیاغ ردراو یسهعرکرب هلا اشاب

e ۶۳  
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 رب 6

 ياا هدنلاوش ۱۲۷۹ بولوا یسلاو ماش هدشاءهش یدلوا لوزعم

 هیطبض الا ںنوکی شب نوا یدلوا رومآم همالاو سلع هدنلوالامیر ۱۲۸۰
 ۱ رووا هدنسهلادنص هدهبطبض هدنروا كنلاوش ۱۲۸۳ تولوا یریشم 1

 نکیا شمت هزوب ینس بولوا رویغو . مدقم یوق یسن یدلوا توف "های
 یدیارا وتنکل هدنلید یداردا هرادالعفلاب ییهبطیضروماب گویا وک
 دعسو رات هل شال اص یرامودحم یدلدىانفد هنسهگابیسدد رب دو ناطلس

 یراداماد رایدلوآ توف هداوروا كيديعسو هدنکلجنک كب راح ردرلکپ
 ندنراربع هصاخةنىزخ زخ هللا كر فیظن و اشاب نسحیم ودع كناشاب هللادبعیسدنفا

 فراع دڅو اشاب یتسح ردشع وق وط یلوا همدآ لیخر ردیدنفانسح سالا ٠

 ۰ ردندهلج وب رلناوذ ېک یدنفاوتربو اشا نیسحن و اشاب

 و نوزرط « سردم ردوللعن راصحهرف هدهسور ( یدنفاد )
 یدلوا یسهاهکم هدنسهدعقلایذ ۸۱ بواوایمالنم هسورب هدنناضهر ۲۸
 یدنفانیما .دجم ) -- ۰ ردنوفدم هدوبق یرک | یدتا تافوهدننابعش ۵
 سردم ید یسادعْک كب تیکح فراع ردات زرا ( ظفاح هداز نانس

 هدندرد نوا ثكشرخالا عید ۵۹ یدلوا یسالنم توری هد ۶

 سردم ردنازوق ( یدتفادج ) ردشلدبا نفد هدجا هحهرق یدلدبا لاحرا

 ( یدنفادجم . جاحلا ( ردنوفدم هدهیايلس یداء.ا تافو هد ۱۲۸۵ بولوا

 یحاشم یرد اقندندافحا كندنفا دجا هداز لوسر یدیفح یوسبرع

 ۰ردنوفدم هدنسوبفهردایدلواتوف هدنشب كنرخالاعسر ۱ ۸۵ ردندنرابک

 رواپ بوشش ندههاهاش رکاسع ردسودح ك مهاربا ) ثكر دم (

 بولیردنوک هنسودرا ماش هدنحرات ۱۲۷۷ یدشلواروایرس هدب یهاشدان

 ( اشا لیلخ) یمودخم ردشلوا توف ءاضق هرکص ندنخرات ۱۲۸۰ هداروا

 هداروا هدنخشرات ۱۳۰۰ و شلوا رومأمهنازف هددغ سلبارط بولوااول یغد
 ۰ ردشلوا توف ًادیهش

 قدنف ندنرالغوا ىلع یجاح ردیلنیشه هدنوزیرط (اشاب ىلع دمخ )
 هدنکلک یدلبادلوت هد ۱۳۲۸ ندنلص افارعیجاح یساغاشاب هطلعو یرحاب

 یهچوا هدعب یدنلآ هنوباه ةمدخ هد ؟۳ بوداباستنا اشا دجا یعچ وباب

 هنشیتفت یسودرا اشا ظفاح هدبیزن ه٤ بولوا یضیبام یخکیا ٩ و



a ۶ ی ی E سا دم RTE 

 بوت ۷۹۷ ۹

 ِ و ۱۳۸۱ یدلوا یرادرتفد دادغب بوشش ندهلام ) یا برف ۷

 . .. نورد ( كب دج ) یدلدا نفد هرادکسا بودا تافو هدنزوقط تكدناشهر

 2 TAF "الوزمم ندراصحهرق یدل وا ندنراماقمک اق هکلم بولوا جرج ندن و اه

 د ) ردنوندم هدنجراخ روس یدلوا توف ینوکی جوا یرکی كنرفص
 "ون ضشفتلاب ندنشرادفوحوف نوه نبام بولوا ندنوردیا هدوب ) اشا

 ۰ ردشلوا توف هدراهنسو یدشلوا ناربمریمو ییاقمغاق
 هدنسهلئس عرق ضفتلاپءدهناسرت ردیلن وری رط ( شت [.اشا لاصدج )

 ةنادوبقو هورطپو هلایر هرکص ردشفلو هدیرح قرنلو یسیراو دس دو
  كنبحر ۱۲۳۷۹ یدنلوا لاسرا هنشرابس رابلهرز ههردن وا و یداوا نوباه

 . یدلوا ایرد نادوبق ترازو ۀبتراب بولک ةوعدلاب هتداعسرد هدنزکس رک

RUE 
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 ۲ . یدلیالاحترا هدنفرظ نوک جاقرب بوللهتسخ هدنحوا یهرکی كننابمش ۳
 1 ردم ۰ دیدح ٤ Fe عیش ردشلدا نفد SE یس رت شاد ىلع اق

 ۶ یدلزوآ تاحالصا روحاح هدهاسرت هدننامز یدا رداق هشدخ هدهناسرت

 قیرفیبودخ رب یدنلوانفد هننایبوداتافو هدنرفص ۱۳۰۷ یر ندنرهودخم
  ۰ رد رودوق یلهرز اشا فرا

 1 .  هدنرخالایذاج ۲۲۸۲ بولوا ندنرلاولریم ودرایهشب (اشاب دج )
 1۲۸١ ٠ ٤ هلغلوا یساولریم یراوس ودرا یجن ددد ( اشا دمت ) یدلوا توف
 . ردشلوا توف هدعن بولیدیآ دعاقن هد

 بودیا دلوت هد ۱۱۸۵ ندلبلص درر هدبوا - ( هی - اشاب دمح)
 ١ 1 یدل وا راد هن زح بورک هنس؛رتاد كناشاب هللا دبع قبسا ردص هدنلئاوآ

 یرومأمتاربمعت یسهملق کوک ر هرکصو ینا ان ىسەلشقاشاب دواد هد ۰
 ی.هعاق هراو هد ۱۲۶۸ و لوا روخاربم هدع و یا روخاریم هد ۱۲۱ و

 هدنزکسییرکی یرخالایذاج ۱۲۵۳ یدلدیا لزع هد۱۲۵۰ تولواقیما ان
 0 هدنمرحخ ه۸و یرادرتفدیلوب هلکلیدنفا و یلواهدنلوالامم ز ۵۷و یرظان یاستخا

 هک یدملاو برخ سلپارط هدرخالا عیرو یسلاو یلو هلرازو
 .ید ۹۸ و یرظا باستحا "ةوالع هدنناعش ۱۷و یربشم هبط. هدنلوالا

 هلاحرت هدن رحالایذاج ۷۱ طب ی لاند ۹و یسلاو غدرا ا

 ت ودنک ار یا هد کز وایسلا و هلاجرت وهماب ًايقاعتمەنس وب هدنلوالاعسر۷۲

  هدنلوالایذاج ۸۷ تولوا یریشمهبطیض بنات هدنر حالاعسر۷ و یدلبا تدوع



e چ 

  سنوت ترازو ڈراپ با جرا تاعا دا یردارب دویب ہنسنا ید." ج۷
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 ۰ یدلوا توف ءدنلوالایفاج ۱۲۷۰ یدلوا ج 1
 یردم نواه نیبام هجرلهنس ضقتاب ندنوناه نیبام ( كب دج ¥

 یدلوا یلوا فنص  یلواو یبا نوباه ةنزخ هدنبجر ۱ نر 3
 بونلوا مانعا هللا هبئر عن ر هلکمنا نیم یناسالتخا هدنسهدعقلا یف ۲۳

 ۰ ردٌشل وا توف لاو

 ندلفردردارب كوي كاناشاب مراص قیساردص ( یدنفا ینسح ده )

 ردیح یدلیا تافو هد ۱۲۷۷ یدشلوا ندنساضعا هیلام ساع بوشش

 هدنرراحرات ۱۳۹۲ كر دشا یرومأم هبساحم فراعم ییودخج ردت وهم هداشاب

 یچوک كا كنیراءهودخش كناشاب لعد یسیلاورصم ..(اشاپ عدم )
 بصناضعا هباروشراد هلساتحا قلق رفیداک هتداعسرد هدنلاح را یرد یدبا

 هدنسهحایذ ۷۳و یباضعا الاو سل هلترازو هدنرفص ۱۲۷۱ یدلدبا

 یدلیا تافو هدنزوقطنوا كنسهجایذ ۱۲۷۷ یدلوا یساضعا تامیظت

 فرصیردبثاریم یدا كزا و قوذ لئام .یضسنیمیدلردنوک هرصم یشعن

 ۰ب یدشمهدوا یشادرق ینود هللا فرسو

 هد۱۲۷۸ بواوا یسالسنم رمزا سردم ردلهدرک , ( یدنفا دج )

 یجاح یهنوا ( یدنفا دم ) ردنوفدم هدهدد نیکبسک هدحناف یدلیا تافو

 ءدنشب نوا كئنابمش یسهنس۱ ۲۷۸ بول وا.سردم رد ودجر كنادوبق سیردا
 ۰ ردشلدبا نفد هدنلعواكب هناي یرد ندیا تافو هد۱۲۲۰ یدلیا تافو

 یذاج۱۲۹۳ بولوا یاما نوباه نیام .( ظفاح ۰ یدنفادجاطا )

 همرکمذکم هدنمرخ ۱۲۷۹و هنردا هد۱۲۷  یدلوا یسالنم كينالس هدنلوالا

 یلرازابل وکو یطصملدو (یدنفالعد ) ردشلوا توف هدعب یدلوا یسالتم

 بواهدعب بولوا سردمو دوم هدهاخ اوف ردشموقوا ندزایدبنفا رک اش

 تافوهدن زوقط نوا .كنلو الا یذاج-/ ۱۲۸۱ یدلوا یسالنم هبلف «دنناضمر ۰

 ردیلسدق( یدنفا دلاخ لعدع ( یدبا لضاف ردوندم هدنسوق هردا یدلیا

 هد بواوا یدالنم شعر هدنلوالا عید۱۲۸۲مورضرا هد ۱۲۷ سرد

 ۰ یدلوا توف



 — ۲۹۵ تب ۱
 ۷۲ بولک هتداتسرد یدلیا لاصفنا هدنناضمر ۱۲۹۷ ردشلدا اقا تاذوب
 .. *ءاوخریخ ردشلبا لاحترا هدنلاوش ۱۲۷۵ یدلوا هکمریما الا" هدنرخالاییر
 قجنا بولوا یسدرکباضنا اشا یلع دج ادا یدا قتم « ردتقم « ریدم

 یراو یخد یرامودخح و شمال رنا ندتفادصو تماقتسا قیرط ردق هثنافو

 نیسحو ۰ هّلادبء یرامود یجعچواو ۰ یحجنرب ردرا شا تریغ هعیسوت
 ریما موبلا رد اش یلع فیرش ییودخم یجنکیا یدیشلوا کم ریما رل اعا
 یودخ ییحشب ردمودغ یحدرد ید یرلترضح اشا قیفرلانوع نالوا هکم

 ندندافحا تولوا ندنساضعا تاود یاروش یراترضح اشا هلاديع

 اشا هللا دبعن كيدممو الاب اشا لا دعب كىل عو اشا لعن كى نيسح

 ۰ رددنلاحر یلوا یلوا اشا یلعنن كب رصایو
 یشاب باصق هدنرصع ینا ناخ دوج ناطلس ( یدنفا فئار دج )

 هدنبج ر۱ ۲۷4 هرکص ندهریفو نینسیدشلوا زناتم قلارارب هللزعهدعب بولوا
 (یدنفازتافدم) ندنسهبنک هلغاد یعودخحردنوفدم هداشاب ردحیدلوا توف
 یسالن» دادغب یدلدا نفد ههنیلس ردشلوا توف هدنناضهر ۱۲۹۰ یخد

 : ۰ یدشلوا داماد هه یدنفا اف

 ندنناطباض یحوط ندا تافو هد۱۲5۷ ردیلءهروم ( اشا دم )
 یساول طاشحا هد۱۲۹۰ و اول ضدفتلاب هدام وط ردسودكناغا دج| یزاغ

 هناخوط هد۷۰ یدلوایساضعا یسلح هناخموط هلکلقرف هدنسهایذ ۹۶و
 لغوا كب یدلوا توف هدنسیدد كنسهحایذ ۱۲۷۵ بولوا یسر ساع
 شلوا داماد اکو اشاب دعسا قبساردصیدا مقتسم «میلح ردنوفدم هدنفلراح

 هدنسهج|یذ ۱۲۷۹ نکیآ ییالاریم هداس یسودرا ناتسبرع ( كيدم ) یدیا
 هدیدم تدم بوشش ندنغاحوا یحوط ( ماما ۰ اشا دمع ) یدلوا توف

  زکاسع هدو ( كی دم ) یدلوا توف هد ۱۲۷۷ یدلوا یساولریم طایتحا
 لع دمحم)یدلدنانفد هرادکسابودسا تافو هد ۱۲۷۸ بولوایالاربم هناهاش

 هرکص ردشلوا اولربم هنسودرا قارع بولوا ضفم ندهناهاش رک اسع ( اشا

 لاصفنا هد ۱۲۷۱ یدلوا فرصتم هرصب هد رخالا مر ۵ هلقلنارمربم

 ۰ ردشلبا لاحت زا هدعب و

 ۱۲۷۰ ردیمودم كناشاب ینطصم یسیلاو سنو ( اشا دیش )



۷۹6 
 4 : تلاسوتعاعثزاربا دیر ید!تافو ادهش هدنسد را هولزوک هدنشپ نوا 2 ا

  یظفام هندم کوب كنرامودع ر دشللا تدشو تدح راهظا هدکلم ءراداو
 کحوک لا اشا تزعء دمع یسهجناتروا رداشا تفرنطصم قیرف قباس

 ردراشلوا توف هکر دکب یروندجا قتبسا ییاقمماق كدرا ولها ءرماع لبطصا

 یلغوا كکب نسح ردرلکب نسحو ینطصم یشاب یجوبقو روشمس یراردارب
 . ردکبقار زیزع عاش

 هدنح رات ۱۳۷۰ < شفتای ندهناهاش ثبط رو 7 ( زق ۰ دنفادم )

 ثنرخالامسر بولوا ینواعمتتراجت هدنرفص ۱۲۷۲,ءدلوایهاشداب ءابطارس
 رادهنزوتدملخ ( اغادم) ردنوفدم هددجاهع .هرق ردشلواتوف هدنشب نوا

 . هدنرصع ینا ناخ دوم ناطلس( ر رول دارو هد۱۲۷۲ بول وایثاب

 عید ۱۲۷۲ یدیشلوا دعاقتم قرهلوا یماما حاتفم ی ءفتلاب هدنواه نوردنا ۳

 ( اغا دم ) ردنوفدم هدبنایلس ردشلوا توف هد د یرکی كنرخالا

 ودشلناتافو هدنلاوش ۱۲۷عبول وا یسبشاب یصقوا كدا ناخ دومحم ناطاس

 ۰ ی الدانفد هدجا هحهرق 2

 هدنسهدعقلایذ ٩۲۷۱ سردم ردلغاطزاف (د..۰!۱ یدنفادمع )

 هدنرخالایذاج ۱۲۷۱ سردم ردلنیک | ( یدنفادمع ) یدلوایسالنم ریمزا

 هدنسدلایذ۱۲۷ بولوا یستفمتوربب ( یدنفادمم ) یدلوایسالنم بلح

 ظعاوو سر.ام ردیجروک ( یدننادم ) یدلربو ساب ییولوم ریمزا
 نیدلادح ها ( ینوص ۰ یدنفادمم ر رایدلواتوف هدعب یدیالضافرب ماعسردو

 .ردنوفدم هداشاب ینط هم هحوق یدلیا لاحنرا هد ۱۲۷۲ بولوایهش یسهیکت

 ۲3۵ يناکش ابی رطبس ضیفتاب ردیلتراپسا... ( كیفیظن دم )
 یسجهبساح تاموسر هدنلاوش ۰۸ یسیحهبساحم هیطبض هدنرخالا عسر

 هدنلاوش ۷۱ یساضعا الاوسلحم هللوالوا هد ۷۰ یرادرتفد هرتسلس هد ٩

 هرتسلس یدتا تافو هدنرخالامسر ۱۲۷۳ یدلوا ینواسم هیطبض ةوالع

 ۰ یداتاذر روبعو مدقم شمل وب هدنسهرهاحم

 هد ۱۲۶۳ ردسودم كشښدنفا نوع فیرش (  یدنفا دم فیرش )

 هد۱۲:۸ بولوا یماقمعاق تراما هللا لزع هد ۱۲4۷ ردشلواهمرکم ۀکمریما

 پولیدبا لزع نیدقک هلیتلصم بوس لرصم ىدا باطلا دبع ینلخ

3 

3 
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 < ردرلشلبا تافو هد ۱۲۳۳ كم : ملح و هد ۱۳۳۸ مناخ ب تشاق یس دیر ۰ ِ

 فثاک ۰ اغا چ وق لاص ندنرلهدآ ۰ كا لاص یرااییلس ۰ ؛ اغاملس وسخناتف

  ۱لوهماردلدنسابرقا « كىدو ر وشدسیرادنود ۰ اغادج یاد: 1 یا . .

 همشچرسییاق یدشلروس تافتلا ندهبنستنطلس فرط هلقاشابیجیولق كردم . .

 توف هد ۱۲۳۸۰ كب لع ۰ یزاغ ندنسابرقا و هد ۱۲۳۰ كند ینطصم .
 ح « رایدلوا

 اید ۱۲۰4 بولواندنناکرا هناوط ردیلنوزیرط ,(اشاید) هسنده  .
 ۹۲هدندوع ندهنراو یدو هدهنراوو نرو هدجخ یدلوا یماول طابتخا ۱۲

 فوم یدناملح لبو نوزوا یدلدانفد هننل ران یلغواكي یدلواتوف هد
 یالارف هیات ( اشاد ) یدىشملوا داماد هب یدنفاللادعس .یشاب اولوب 

 ضفقتاب ( اشاد ) یدلوا توف هدعب یدلوا اول زم هد ۷ نکیا هدد رک 2

 كحوک ( كيدمح ) یدلواتوف هد ۱۲۹۸ بول وایماولریم,یراوس ناتسبیع
 هدهردزعوط یدلوا توف هد ۱۲۷۱ تولوا ندنراداقمکاق هر ردلعوا ىلع ..

 ناضج ارس بولوا قدنزاماقمملاق هناشرکاسع هدوب ( كيدمح ) ردنوفدم
 یدادنانفد هکلکوروح یدلوا توف هدنرخالایذاج ۱۲۷۲ بؤلوایرظات ۰

 ) ادات تولوا یناتیعا یترنکیلاپ یزد.( هداز یدیرک ۰اشاندمم

 هدرکر سم هش زاقوزوبيشاب یرسکلاپ نر بولاق ردم تدمر هدو هدنافو

 یالسم یرسکیلاب هدسبو قلروشطس بولوا نوباه روظنم هدکدلک قراوا
 شعر ییاربهریم ةمراب هلکمرتسوک قارارب هدنرح هد 4 یداروم ناسحا

 یدلوا ینبلاو هرتسلس هلترازو هد ۲۵ و قرصتم یلوکم هلیغاخس ۶۷
 بوالو هدمدخ ید هدنسودرا رصم هدناضمر  4٩هدن رخ الا یذابج

 تحاقا هدهردا هلزازو منفر هدناضمهر هتسواو شلدا لزع ندهرتسلس

 هنسوا بولوا یفرصتم ساویس یناریمریم ةبنراب هدنمرغ ۱۲۹۰ ردشلر دتا .
 یسلاولصوم هدنسهعایذو یسیلاو قوازو "ةوالع هلترازو هدنسهدمق|یذ

 یدلدبالزع هدنسهعایذ۱۱ یدلوا ٩۲ قرهنلوا عفریرازو دنرخالا یذاج

 یدارون هداعا قرازو هدبزوقط كنا والا یذاج ۹ یدلدا:مازعا هل هد سیم .

 لوزمم هنرخالا یذاجن ۰۹ یدلوا یسلاو یسرق نیت ی هتسوا .
 كن رخ الا یذاجنا ۲۷۱ ءرکص یدل وایادناموق یفومیعش هدنمرحم ۷ ۰ بواوا
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 یدشلوا نفد هولابق تولوا توف هد ۱۲۹۶ یدا یشاب یجهوهق هدنوباه . 2

 یشاب یجوبق هلقلوا ندنادناخ ردینوزیرط ( هداز نوزوا ..اناد# جاسا)
 هدنرخالایذاج ۱۳۹۹4 الو زم ندنغامأقمک اق هبنوک یدل و هآ ىم هبا روج انی و 2

 ٤ ردشلد|نفد هولا بودیا تقو <

 كناغامهاربا ا و یکیاغانیسح یناعاهلاوق (/  اشا لع دمج )
 ندک هرصم هلکلهمشح رس كناغا لبلخ ییودح كباغا نصرت تک ق

 هلئدوع ندنکیدسهداجازتما هلیساوهو بآ اعالیلخ بودک هلنرکسع قوزوییشاب ِ
 یلیاو كرلاثاب دشروخو ورخ هلاذوف بسک دکدتک ردشلواهمشح رس 4

 هدهسیدلدا بضنیملاو هدح هلاترازو هدنلئاوا ۱۳۲۰ یدتادرف هدنماکنه

 كينالس هد ۲۲۱ ردشلوا یسیلاو رصم هداوالامسر بویمهلوا نکگ یدعایت

 بویمهلوا قفوم هلوخد هدوا هدهسیدنلوابصن اشاب یوم لاصفنالاب هلکللاو
 دن رزواناوس بولیروک یتمدخ هدماتخ ینسهلئسم .ناهویداد اشا. هدننابعمش

 ندهروم. یدلبا راهظا تیدوبع توردنوک هلناهیفاک 2 هو ییاشاب مهاربا شا

 قکلم رکا رادرس هما کلیلاورصكناشا نیسحاغا هد ۲۷ یسلاوریک ی و

 هددینوق هد۸٤۱۲ هدهسیاشمتا اتنا یکلهرک ارادرس كناشاب دمشر هرکصو

 ناسحا ةوالع یتلایابلحو ماشلاةیرب هدنسهدعقلایذ هنس وا هلا تءاطا ضرع

 ی اکشاندرصمهن هدنلاس۱۲۵۵ یللعت هداظعاینتادراو هصنمتایالویدروس 3

 هدجو هنطاو ماشلاذیرب هد ۲۵۷ بوریدتا دیدجت هحینس تنطلس یتسوزرا
 كتئارو هدنکلیلاو رصم هلسهلاحا هلایخدبتكناکعو ینسلربا ندریصم یراتلایا 1

 نوباه یامتودو شلوا یدوم یناسحا كنسهاترادص افاستمو ینماعنا

 ردشمروسزوه یهاشدابیاپک اخ هكرهلکه نداعسرد مد ۱۲۱۲ هرکص ندنسهداعا

 لاو (اشابمهاربا) یودخقرهلوا لزع"یعاد تخوضشوتاع هدنلاوخ ۱۲۹۶ ۰"
 تانسحو تاریخ هدرصم ردشغا تافو هدنسهدمقلایذ ۱۲۰۰ یدلوارصم

 ۰ یا۰ شمرونک هدوخو تاحالطا هحهبکلم ثراداو تامظنت دحرکسعو

 رادرتفد یراداماد زد(راعاخبن ز «لیزا) یرلهعرکو رل(اشاب یلع دچ < ملح

AE 1۰ 3 ا ) عادج ( ا نفد ه اشا ا بودا تافو هد  
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دج قم هلا بولک هتدامسرد هد ۱۱۹۰ ردنقاشع
 3 رد_شموقوا نددنفا 

 دج ) ردرعاش و یشاتکب یدلوا توف هد ۱۲۵۷ یدلوا سردم هرکص

 یدلوارهظم یهینس تافتلاو هیطع هد ۱ ٤٤و سردم ردیلنازوق ( یدنفا
 . ردندالضفردشلیا تافو هد۱۲۵۹یدلوا دعاقتمهلسهسر دم هف وصايا ءدعب

 اولریم بولوا لخاد دهناهاش رک اسع هدماظن تیادد (اشانیمادجم)
 هدیونا ردشلنا لاح را هد ۱۲۹۲ نکیآ اونا یسودرا هصاخو شلوا قیرفو

 ۰ ردن وفدم

 ۱۲:۱ بولوایللسم سیلک هدنلئاوا (  هدازرادقارباب ها «اشایدجم )

 بلح هلئرازو هدنسدلا كننحر ۱۲:۷ یدلوا یفرصتم هقر هلقلاریمریم هد

 یسلاو هرصب هدنرخالایذاج ۸٤۱۲ی دلوا یرک معرس هزرفم ءوقو سلاو

 بونلوالزع هدنناعش ۱۲۵۱یدلوا یسلاو روزرېش هدنناضمر ۱۲٤٣۹٣ و لوا

 یدلوا توف هداروا هدنمرخ ۲۰۰ یدلوا یسلاو لن صوم هدنسهدعلا ید

 ۰ ردکب لیعاسا یلغوا یدا همدلناقوتسم هدندودح نارباو هدرلرفس

 ردشمل و هدنراقلاغا كولب اغلمو یشاب یعوبق ( هداز ناک رت ءاغا دج )

 ( اغا د جالا ) ردنوفدم هدرادکسا یدلیا تافو ءدنسهعحا یف ۰

 یدلوا یلسنم سیربق هرکصویونرط بولوایئاب یجوبقو روشلس ردیلسیربق
 ابا هد ۱۲4۹ بوئلوا لزع هد ۱۲:۸ ردشلوا یسها لوا روخارام هدعب

 ناتسب ردشلبا تافو هد۱۲۰۲ هلا لزرع ءرکص هنسدنح شلوا یظفام سیر#ق

 ۰ ردکب نیسحم نسح ندرودص یودخم ردنوفدم هدنم هلکسا

 سردم هلغلوا یاما اشاپفور ردلهسور ( ظفاح ۰ یدنفادع )

 سردم رد رهش ) دیسلا ۰ یدنفادع ) یدلوا یسالنم ربا هد ۰

 ۰ ردشلیاتافو هدعب یدلوا یسالنم دادغب هدنسهدع2ل | ید ۰

 سردم بودا ترحاه» رددننادناخ زوم عا ) كب دیشر دج (

 یس لوبناتسا هد ۲۵۶ و ینهاب هکم هدعب یدلوایمالنم هيف وص «د ۵

 یدلوایسهبا یلوطانا هدنسهدعقلایذ هنسوا یسیضاق لوبناتسا هدنمرع ۲۵۷ و

 یذ  ماع ردشفلوانفد هوا بودا تافو هدنسیکیا یعرکی كنرفص ۳
 ۰ رد اشا فک اع لبلخ یم ودع یداتورث

 یدلوا یساغا هداهسلا باب ضفتلاب ردلنومطسف ( دسلا ۰ افادت )
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 دیس دجع) یدلوا توف هدنسید كنناهر ۵ بولوا یبضاق كنا

 یدلوا یسضاق راتف رهشکی هدنسدعقا یذ ۱۳۲۵۲ سردم رد رهش ( یدنفا

 ۰ ردنلیا تافو هدعب

 ۱۲۳۸ ردشلوایسادختک اشا ورسخ ضیفتلاب (  هسوک .اشاب دج )

 هنسوا ردشتدا رومأم هنکلرکسعرسو یسلاولیامور هلترازو هدنلوالایذاج
 یاقا هدنلاوش ۳۹ یدلدا مانعا + یلوبیاک هلعفر یسهبنر دنس یذ

 مزهنم پولوا ینادناموقهحسحا هدنمرع 4۶ یدلوا یسلاو ساویس هل رازو
 ی هبطالم هلقلشاب یو هد ۱۳۹ ردشلدا عفر قرازو هللزع هلغلوا

 EL یوم نکیا مبقم هدساوسو دعاقتم هدنراح رات ۱۲۵۲ بولوا

 رخاوا قرهلوا ینواعم هاسرت a تافولادعب ) یدنفا اخ

 ۰ یدبا ندارعش ردشمشب هبیناخ دحاد ء ترضح رصع

 ندنوام نوردنا ردیمودخم كناشاب اص ماقمعاف ( ك نیما دم )

 یثاب یجوبق هدعبو یدلوا ینا روخاربم هدنسهعحایذ ۱۲2۶ بواوا جرم
 دجفول (نک .كیدجع ) ردنوفدم هدرادکسا ردشلوا توف «د۱۲۵7 قرملوا
 توف هدنسکیا كنوالایذاج ۱۲۵ یدلوا ییالاربم نيدو بواوا ندننایعا

 ردیلغواكنىدنفا يح ماما ( هداز یحنوتلا ۰ یدنفا دیعس دج جالا ) یدلوا
 یدیشلوا یسجهچانزور هصاخ رک اسع بوش ندنسهبساحم تاعطاق»

 ۰ ردنوفدم هدوبشوط ردشلوا توف هدنرب یمرکی كانب رخ الایذاج ۷

 .. بولوا ندنرهجاوخنوباه ةنبزخ ردیشکرچ (  یدنفا عفار دمحم )
 ۱۲2۶ یدلوا رومأم هیلوطانا نوجا یلاوحا قیقحت كراشاتکب هد ۲

 بولیدا رابتعا یتلالنم ریمزا هد ۱۳۵ بولوا یسضاق نوباه یودرا هد
 یدلوا یسضاق لوماتسا هدنسهرع یرخ ۱۲4۹ ردشلوا یسهاب هکم ًاقاعتم

 یوطاا هدنرقص ۱۲۹۹و یسا لیامور هد۱۲۵عیسضا یلوطاا هد ۲

 لضاف یدلبا تافو هدهمناطلس هلق هدنشب نواكنناضهر هنسوا یدلوا یشتفم

 ۰. یدا ققح
 ۱۲۵۲ هالتم «سردم هلغلوا یماما كنساغا هداعسلا راد ( یدنفا دم )

 .  (یدنفادحم) ردهداز یدنفالع لقوازو (یدنفادج ) یدلوا یم هاب هکم هد

 (یدننادجم) ردرلشلواتوف هدراهنسو قرهلوایسالنم ه رود هدرلن ون ردبل همناپ

a TO FO ات ت ی 



 رخ ۳
 ۱ توف هدرادنتسوب قردلوا یثاب یجوبقو ناب یر یا ۱

 ۰ زدرلشلوا
 یداوا یناغا هداعسلا باب ضشفلاب هدنواه یارس . (۱غایلع دج )

 ۰ ردنوفدم هداشاب ردیح یدلیا تافو هد ۰

 ا اکا اندر توغ ناما تسر ۰( وطرا ابد ف و
 یداماد ردنوفدم هدنغل زان اشان : مناق یدلوا توف هد :e ردتشلوا

e )هشاب هلن تافو هد ۳ (كب دمع) ودع ۰ )  

 ۰ رلیدلدا نفد

 ۱ ضیا ردداماد تلناتشاب دجا هداز لمك ۰ ( قبلا ۰ ب ادمحم)
 ارزو حب یدلیا لاضفا هد۱۲ ۲ بول وا ییما رك «دنلووالایذاچ ۳۳۳۷

 ردشلوا توف هزکصت دا ۳۵ بولوالصحم هد رحز ۰ یدلوایمادمکو ق

 ۰ رد وفدم هدد دانعبودناتافو هد ۷۸ ) كر فطللا درع ( یمودح

 یسمایوف هدع) تولوا النمهسردم زدلسودک ( یدنفا د بالا ) 1

 بولوا ینداب یلوطانا هد ۱۳۶۸و یدلوا ینه لوبناتساو همرکم ةکمو

 ۰ ینوک' یحند ییرکی كنناضمر۱۲۵۳ یدلوا یرکسمضاق یلوطانا هد ۲
 . یکی یدا لضاف تاریخ بخاص زدنوفدم هدنسهنکت النم دارح یدلواتوف
 یسالنع ناتسد رک هد۲ ۷۳و نشعر هد ۱۲۳۲۷ سردم ) یدنفایرس لبلخ (

 e ( یدنفا هّلاء:اطع دج ) سزدم یودع كلوب ردشلوا

 ۰ یدبا یداماد یدنفا یم یدلوا توف هدندرد

 دن یماروا هلا لزع هد ۱۲۰۲ تولوا کپ زدناور (اشا د )

 ۰ ردشلوا توف هدعبو شلدنا ضالخ ندنفاستعا

 هلسهسردمدج | ناطاسبواوا ماعسرد ردلهنوق (  یدنفادگاحا )

 نوا كنسهدءقلایذ ۱۲۵4 بولوا یررح اسا هد ۱۲۹ یدلوا دعاقتم

 ea ق رت ( دیسلا ۰ یدنفادج ) ردندالخف یدلوا توف هدنزوقط

 ۰ یدنفا د ) ردنوفدم هدنسهمشج قلیرا یدلوا توف هد ۱۳۵۵ بولوا

 هدنمرم ۱۲۹۵ بول وایسالنم شدق هد۱۲۳۹ سردم ردنلنیطراب (هداز یقه

 هدنناضمر ۱۲٩ سرد ردلنّوسز ( یدسفا دمج ظفاح ) یدلّوا توف

۱۹ 



 ب وا یناعا یراز زا ناع ( اغادع ( یدلوا یشاب یحوبق تولوا ېسدوو 2 : :

 e ا هسوربویشاب یجویف e ردشلر ویلا یجویت -

 یک ناشی تی تاکو هد ۲۴ یدلوا ن ندنسافلح یدعآو

 كنحر ۱۲۶ بولوا یسهفلخ شاب یلق للوطانا ( یدقا دج ) یدادیا
aندد شبنوا 2 رک ی ) یدنفا دج دس ) یدلوا توق هدنسیدم  

 ۳3 ردنوفدم هدیدرا هناسرت یدلیا تافو هد ۱۲۷ تولوا سدنهمرس زواج

 ۱  بولوایسادفتک تاب یتسح یاو هنوف ردلهعفرس (اغادع )

 یٹاب یحهبحهد ۲۳۹و یشابیعمم هد ۲۳۸و دک ریمزاو یثاب یجوبق
 فرش دج ) ردئفلو هدنسه راع دراو هد ۱۲6 هللزع هد ۰ بولوآ ۱ 3

 "دیفوص هد ۱۲2۷ بولوا ندهرابهاب یجموق مدق ردیف ( هداژ یلج ۔ اعا
 ءا هدعبو یشاب یجوبق بولوا یناعا كحهرف ( اغانبما دج ) یناوا یس :

 قیر ررلت و یدلد:الزع هدعب بولوا یلسنع ینوطسق هد» ۲۹ لزعلادعب هد

 ۱۲۶۷ بولوای رظات هناخ تامسکپ ( هداز یطوط.اعادع)ردراشلاتافوبقاعم
 . دناهاش کا اع هدتادب (اغادعمالا) ردشلسا نقد هزوقکب ردنا ٹاقو هد

 مهارا) یسیج هاتم ماهسایدامادیدلوآ توف هدرلهنسوب بولوا ندنرابشابکیب
 ۳ هدنواه نو ردنا ) اعا دج یحاح) ر یا تاتو هد ۹ ) یدنفا 2

 3 ردنیاب ( اغادعیجاح ) یدلدما غارح هلقلشابیجویق بولوا یهاشدان ربرترس

8 

3 
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 باش ییررب رو یدلوا ۳3 یحوبقو نیر ڈاک ماش ( انا دجع )
 ووا روشمطس ( هدازسابع ٠ اعا دج ) ردراشلوا توف

 دمحم ) ردشلدا نفد هنسهرد دجا دس بودا تافو هد ۱۲۵۱ ردسش دشلوا ۱

 E 1 ۰ ردشلوا توف د ۴ هددج ردا بولوا روشیلس ردیف فا یا

 9 هدهبماظن تیاد شفا ندنرباه ن hp و و .كیدع ۳ ۱



 EN AY - بس ۱ ۳

 « لضاف < < مع رد وفدم اا یداتسا مد رد اف دیس یدلوا توف

 ۰ رددنفادبعس ندر ودص يودع یدا

 یرد د۲٤۱۲ ردیمودخم كناشاب دوح ( ىلغوا هقوذ» اها دم )
 ۰ یدلیا تافو هدعب یدلوا قرصتم ناصبلای| هلقلناریمریم هنر

 یجوطو یثاب یحوبق ضیفتلاب بولوا ندرایریصن ( هرقءاشاب دج )

 مانعا هلیت رومآم ايار شیتفت یبا مور هدعب بولوا یساغا رابهاپسو یشاب ۔
 یلغفاحم یزاغو دیفسرح هلبغافرصتم اس هلنرازو هدنناضمر ۱۲۳۰ یدلدا

 قحهلراقح ههرق هدنحاح نیح كنواه یامتود هدنرفص ۱۲۳۷ یداوا
 هدنلاوش هنسوا یدلوا یر بعرزنم ٩ دوو هرزوا كمتا ادناموق هنرکسع

 یدلوا یسیلاو یرفن اکو هرقنا هدناوالاعسر ۱۲۳۸ یدلدا لیعت ایرد نادوبق

 یدلوا یظفاحم ینیل هدعب یدلدا مازعا +ینمل الوزعم هدنلوالا عمر ۹

 هدم وبا رد( ك دو ( یودح ید مداخ و ردم ردشلا تافو هد 6

 ۰ ردشلریو قایشاب یجوبق « ( كب نسح ) ینکی ردنوفدم

 ۱۲:۱ بولو| ضیفم ندنوباه نوردنا ردیلسیربق ( اعا نیما دع )
 یر ههدبج یدلیا تافو هد ٥ یدلوا یمادضل ةر هد

 ۰ ردنوفدم هدنناتسرق

 ۱۲۶6 ردندندافحا كاا ناملس ( هداز للمادبع .اشاب نیما دمج (

 ۰ یدلوا توف هد ۱۲٤١ یدلوا یسلاو لصوم یاربمربم ةمراب هد

 ردشلوا ادهک هرلاشابلعو دیشروخ  (دوبلوا .دیسءاشاب دمع )
 هاه ولارود یدلوا فرصتم یاس رهشقا هلقلناریمریم هدلوالامر ۷

 یدلوا یسیلاو هروم هدنرخاوا هنسواو یتحهناو كمالس هل رازو ۰

 كينالسرارکت هدنرخالایذاج ۳۸ یسلاودجو هکتهدنرخالایذاج ۷
 هردسنک هدعبیداوایسیلاو كنالس الاد ۳۹و لیا مور هدنسهجم یو

 هب هقوتع دهلعفر یترازو هد۱۲:۰ هلاتمدخ وسپولوا رومأم هسدأت ینلاواو
 ۲:۳یدلوا یسلاو رکیراید قرهلوا اقا یرازو هد ۱۲:۱ یدلدا مازعا "

 باشا دواد بودک هدادغب هلل روس نامرف یتماقا هدداقوت هلعفر یترازو هد

 e دکننالس ردشماعوا هاضقلحا هداروا هد ۰ یدلوا ىل |

 ۰ یدلروقامشاب یحوبق ( هکبیداصدم ) ییودخم هدهرومو 4 (اغا فرش ) |



 ت

A CEاس  
 الود ۰ ددل ] ردشلوا توف اج یدلوا یال زادکسا
 یرصاعمقحا یدلآ ییتعشمو یداپ هنا ول ومر هدنوبا بولوا ندتناشیورد
 ردشلنا تافو هد ۱۲:۰ یسودنک بولاق یلاخ هلضرعت یحاشم هن اح ولوم
 ۰ ردشلدانفد هنهاکر داشاب مساق

 یلسقم رکیراید ردردارب كناشا ىلع ( هداز لناروک ۰ اشاد )
 بولوا لزء هد ۹ یدلوایسلاو گراد هلقلئاریمریم هد ۱۲۳۸ بولوا

 ۰ یدلواتوف هدعب

  یدلوایتاکیرهکیقرهلوا ندناکحاوخ ضفتاب ندلق ( یدننادع )
 ( یدنفا دع ) یدلوا توف ًاسدأت هلا مازعاو لزع «دنلوالایذاج ۸۱

 ۱۲4 ۰بولوا یسهحاوخ رادرک اش هدنلق یرعکی ردمودخ یدنفاحرکلادبع
 "ییوتکم ردیردارب كندنفامهاربا یجاح ( یدنفادجم ) ردشلواتوف هد

 هد ۲۳۷ و قیمااس دارغا هد ۲۳۱ یدلوا ندناکحاوح ضشفتلاب ندنرادص

 یسحهساح نانلاس هد ۲۱ و یسحهعطاقم نیمرح هد ۲۳۸ و یتاک هناخهبح

 ۱۲۶۰ بولواثلاث ةحاوخ ءدهناخدنهم( یدنفاد)یدلوا توفهدعب بولوا
 یناجرت نیمرح ( یدنفا دم ٠ جالا ( ردشلدا نفد هوبا یدلواتوف هد

 ۰ یدلوا توف هد ۱۲۲ بولوا

 تكکی دنع هداز اشا هلادبعو یدقح ( داز نسح ۰ كردم (

 ردشملواتوفهدعب یدلوالوق قابشاب هد ۱۲4۰ بولوا یثابیحوبق ردیمودح
 ناخ ردمودخع كناشابهللادبع یراص یسادخخک اغا لع یلکاح ( كد )

 ءدسب بولوایثاب یحویق جارخالادعب قردلوا یشابیمکفوت ضیفتلاب ندهصاخ
 یمودخ یدلوا توف هداروا هد ۲ یدلرو یسهعطاقم یسهطا شوق

 یدلیالاحنرا هدبناخ دیجمادبع ناطلس رصع طساوا بول وایشابربرب (كيدجا)
 ۱۳۱۱ بولوا لادارب دعاقتم ندنواه نوردنا كب مرکلادبع یودحم رکید

 . ردشلوا توف هد

 ندءهرتاسو هناهتک لقا ردلهبنشراهح (  یدننانما دمت . جالا )

 هد ۲۳۵ و یسالنم رهشیکی « سردم یدلوا ماعسرد هلاهلاع مولع لیصح
 یسهاب لوبناتسا هدسب یدلوا یسالنم همرکم ٌدکم هنسواو یسالنم ماش

 هدنسپد یمرکی كنرخالامسر ۱۲۶۲ یدلوا یرکسضاق یوطاا هد ۲۳۹ و 7



 نم Ae - س ۰

  یلراترق دن زوتط دتا ۸ یزایا ا ندنیسردم » (هدازيحم

 هده دوس یدلوا توف هد ۱۲۳۷ بولوا ندحماشم ) یدنفایدج دج )

 ۰ ودنوفدم

 لوق ضیفتاب بولوا ندکولب یعند یمرکی ردیدقذال (اشابدع )
 هدنس هل |یذ هنسوا بولوا یساغا یرهکی هدننابمش ۱۲۷۹ و انک
 ۲۳۹ بولبر وقلثأربمریم هد ۷ CE ادعاقتم هدماشو شفلوال زع

 راس e هب یلاها بویمروس قوح یدلوا یسکبرلکب ماش سابارط هد

 ثعاب هننوف ءانفا هل رش چافرب ندنسابرقا كنو بودا نظ یربصن ینو

 ۰ ردراشلوا
 نوباه ةننزخ ضیفتلاب هدنوناه نرودنا . ( دیس ۰ یدنفانیما ا )

 یدلوا یرظان هناختوراب قرهنوا غارج هلقلناکحاوخ هدعب بووا یادت
 یلوطاا هدنیحر ۲۰۳ و یتسا رهش هدسبو یسح هرک دن هیلام هد ۲

 ۱۲۰۹ بولوالوا ٌةمانزورویجهبساح شابو ینیمارهش رارکتولیکو یسهبساحم
 شابوفملاب هل تعافش ناطلس هدلاو هنسوا یدل ردنوک هتماقا هطا هحژوب هد

 یجەساغ شاب هد ۲۱۳ ینسارتفد هد ۲۱۲ لوا ٌهمانزور هد ۲۱۱ یجهبسام

 كنزاغوزکد هرق هدنسهجایذ ۲۲۱ یرظان تابوبح هدنرخالامسر ۲۱۷ "

 لزع هد ۲۳ بولوا ینیماهناحرض هدنلوالامسر ۲۲ ییمااش یناج یلوطانا

 لدشقن هد ۲۸ یسادنخک ناطاس اسا هد ۲۰ ینماهناسرت هد ۲۵ یدنلوا

 لاح را هد ۱۲۶۰ هلابصانم رود هنن هدعب یدلوا یا ناطلس ها |

 تاذر هدومزاراک « هدندروما ردکبدیعس ییودخم ردنوفدم هدرانکسم ردشلبا

 ۰ یداتربس هدوتس

 یلوق قابشاب هد ۱۲4۱ بولوایئاب یحویق . ( هدازشتنم ۰ كبدجم ) _
 . رایدلباتافو قرهلوا یثابیحوبق هد ۱۲2۳ هدو ردلهلزوط ( كدجم )یدلوا

 ەدە و كالس هدنلوالا عبر ۲۲۹ سردم ردحاولپ ) یدنفادچ (

 توف هدنفرظ هنسوا یدلوا یسهاب هکم هد ۱۲۰ بولوا یسالنم هسور

 هحهرق ردشلواتوف هد ۱۲۱ بولواماعسرد ( یدنفاتزع دخ ) ردشلوا
 هدراهنسو بولوا سردم ردیلکالس ( یدنفانیماد ) ردنوفدم هددجا

 هد ۱۲۶۰ سردم ردلکماح ( ېدنفا دم ) رددالع ریهاشم یدلوا توف



 نواز و[ ر 2

 (٠ كب ام دجع) روشیلس یودخع هدنرفص ۱۲۳۷ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا
 تور ( تن اقفام دج ) جرح ندنوردنا لعوا رکید هدنسهع | یذ ۱۲ ۸و 0

 راما نفد هناا
 . .هدعقلایذ ۱۲۲۸ بولواضیفم ندنوباه نوردنا ( یلعوط ۰اغادج 1

 ۱ ۲۳۳ راداکر ا ا لر هدرخالا مسر ۰ یسافاریکشیب هدنس

 » . یدلوا دعاقتم هدنرحالا عید ۹ یدلوا یرایرهش رادقوح هدناضمر ۱

 3  .دنلوالعیر ۱۲۳۶ یدلوایا رادقوح ضشفللاب هد وياه نوردنآ ( افادج ) ۱

 3 دو توق هدعب یدلوا دعاقتم هدناضمر ۱۲۳۷ بولوایماب یهوهق

 یشابیحناتسب هدنرخالاعسر ۱۲۳۹ بولوا کصاخ ( لیارس ٭ اغادجحالا)

 3 ۲ ( اغادع ) یدل وا توف هدنشب نوا یرخالایذاج هنسوایداوا

 3 یدلوا ام هزاعو هد ۲۳۹ بولوایرظان هناح ود و یشابیجوبق ضشفتلاب

 هلیساطخ هدهعقو یدلوا یساغارلبهارس هد ۱۲۶۱ بولواینماان کوکر هرکص

 .هدنغاحوا یبهبح ( اعا د ) یدلوا توف ابدأ هدنحوا كنلاوش ۱
 هتوعد هلا فیرش غایحس هدنلاوش ۱۲:۱ یدلوا یثاب یجهبح ضبفتااپ

 ( کر ۰ اغادج ) یدلوا توق هداروا هللامانعا هذسور هلکماعا تباجا

 وا كشرفص ۱۲۲ یدلوا یسلوتم سدق ب ولوا ج رع ندقلرو_شیلس
 4 ولواروشەلسەدوب (اغاد ع احل ا) ردنوفدم هدننوک یطاق یدلواتوف هدنحوا

  ردشلدا نفده هیس بودا لاحت را هد ۱۲۶۳ الوزعمردشلوایسهدووربم زا هرکص

 | ضفتاب هدهناسرت نددنارادهنیزخ اشاب نینح كج وک زدولهزبو (اغادحیاطا)

 ۰ (شلیخ) یودیدلواتوف ةدنراخ رات ۱۲2۰ ردشلوااغآ شابو شواچ شاب
 ۱ هدهالکو ضمب قرهلوا رادهن زخ اشا ورسخهدوب قرهلوا روهشم و د(هداز ل هزبو)
 ۰ یدلیا لاحرا هد ۱۳۰۱ نکیآنسم ردشلوا ادظکک

 هدنبحر۱۲۳۲ یسالنمسدق هد ۱۲۲۵ سردم ردیلعرف ( یدنفادجم )

 ۱ هد وڌ هردا یدلیاتافو هد ۱۲۳۸ یدلوا ینهاندکم هزکص یمنالئم رصم

 ۱ ن رمزا هد ۱۲۳۸ سردم ردنلربمژآ ( یدنفاد دلا ) ردنوفدم

 یا ۰ یدننادج ) یدارادهشعرو نسم یدلواتوف هدهلبلق تدم یدلوا



ِِ ِ ۷۸۳ 
 دعاقتم قر هلوا کسصاخ ندنغاجوا یجناتسب ( اغا دم جالا ) ردنوفدم
 یجاح ) ردیسیناپ كعماح یهدنراوا یدلوا توف هد ۱۲۳۵ یدشلوا
 هلا لاح را هد ۱۲۳۶ یدلوا یل سنم مورضرا و یشاب یحوبق ( اغا رر

 ۰. یدلدیا نفد .هیاشاب ل و
 بولوا يودع كندنفا فزا یتمذ هناسرت (یدقا یا )

 لاح را هد۱۲۳۶ ردشلواندناکحاوخ و یتاک هتسارک هدهناسرت بوش ندم

 ۰ ردشلسا نفد هدحاشن هدحاف بودا

 ۲۲۷ یحزای شابروند (زوقط نوا) ( دیس ۰ یدنفا فراع دمم)
  ءرکص ندنلاس ۱۲۳ لزملادعب یدلوا یشاب نایکس هدنرخاوا یرخالایذاج
 هدنقحینلرسماظن كنغاحوا یریمکی بولوا لق بحاصو ذوفنیذ یدلوا توف
 بوشش ندنغاجوا یرهکی ( اغا ندلایع دم ) ردراو یسهحال لوبقمرب
 .دهعشج یلدوکس یدلوا توف هدنرخالامیر ۱۲۳۹ بولوا یسادنک لوق
 ا

 هن ولد هلقلناریم ريم ردشات مودح كناشاب ىلع یئادهم ( اشاب دمع )

 . ردشللا تافو ًابدأت هلا اشا لاص هد ۱۲۳۷ یدلوا یفرصتم
 ربم هد ۱۲۳۷ بولوا ندناضق ردلهجنبود ( یضاق . اشا دمع )

 یضف دمخ ) ردشلواتوف هدنستلا كننابعش هروک دم هنس ردشلوا ندناربم

 هد ۳۹ و یشاب یحوبق هد ۱۲۳۰ قرداوا یسادخنک كناعام مارب (اشاب
 هلا نابفط بابرا هد ۱۲۳۷ یدلوا ناريم ريم هدمبو یساغا نیع نایجفولع

 . ردشلوا توف ًارساخ ءاردنا تمقن هلقافنآ ,

 _ یسه>اوخ شاب نوباه نوردنا ۰ سردم ردیهیهاتوک ( یدنفا دمع )

 ؛لضافیدلوا توف هدنرخاوا ۱۳۳۷ بولوا یسالنم سدق هد۱۲۳۹ بولوا _
 ۰ یدبا ملاع

 بولوا ضفم ندنوناه نوردنا ( یتاک هلودف « دیس ۰ یدنفا دم )

 هلقلناکحاوخو ین اک هلودفهدعب یدشلوا الال ه ینطصمناطلس هدازهشو جرخ و

 بقعردبولوایتاک رایج رع هلقلهجاوخ هدنلوالامیر۱۲۲۲ ردشلوا غارچ |
 لوزعهد ۱۲۲۳ ردشلوا اد دناطلس یسهدلاو كمبار ناخ ینطصم ناطاس |

 _ هرات ضح هاشداب هدقاقز ماتم رحم ۱۲۲۷ هلفلوا یرصب فضو نسم یدلوا ۱

  1ود ۳
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 د را عید ۱ ۳۲ یداوا یسالنم هرونم ٌةسدم مدده رحم ۱۳۳۱و

 كن دنفا لع واح 2 یشاب ییا ۰ یدنفا دج) یدلوا توف هدو

 ۰ یدا ندنلاوم رد مودع

 ردندندافحا كندنفا دمج ندودص (هدارعش یرادراو ۰ یدنفا دج (

 ۲۱۰ و یسالن» ماش هرکصو یسالنمكرنالس هدنرخالاعیر۲۰۱ و سردم

 یلوطاتا هدنرخالا عمر ۲۷و یسهاب لوبناتسا هدعب یسیضات هکر : منزل و

 ۱۳۳۲یدلوا لیا مور ردص هدنلئاوا ۳۲ و یوطااردص اقاعتمو یسهات

 نف رازه ردنوفدم هد هبنشرامح» یدلوا توف هددرد كنلوالا یداج

 یرکیدو هد ۱۲۲۰ ( یدنفا ایرکز ) ندنیسردم یرامودغ یدا تاذ رب

 یدلواتوف ءدنشب یعرکی كنمرع ۱۲۳۵ نکیآ سردم ( یدنفاد فرش )
 . رد (یدنفا لماک يح ) ندلاوم هدر راردنوفدم هدحماف

 یدلوایثابیجوپق بولوایابعا هنردا ( یغوانرود غاط ۰ اعاد)
 رایهایس هدنلوالا یذاج ۲۲و یلوق یفابشاب ءد ۱۲۲۱ یساغا رادحس دعب

 هرکصبولوایسشاب یحناتسب هنردا هد ۲و لوقا قابشاب انا هنسوا یساغا

 ًامدأت ندنفرط عيحریما هدنندوع ندجح هد ۱۲۳۳ یدلوا ینیما نوباه ةرص

 . ییماانیمملق گو یشاب یحوق ید ( اغادجا ( یردار یدلوا توق
 ۰ ردشلوا توف ابدت هنسوا هدوو یدلوا

 | ردمودخكناغادجم درک یئاب یعنهبج (  یدنفا نیما دج
 هرکص یدلوا یحعطاقم شاب هلکلهحاوخ هد ۱۲۲۷ بورک هد یلاعردص

 . ابا كحوک یدلوا توف هد ۱۲۳۳ یدلوا یسهفیلخ شاب ترادص "ییوتکم
 ضفتاب ندلق هدو ( یدنفا نیما دجع ) یدنلوا نفد هثناي یردب هدهفوص
 هدوق یرکا یدلوا توف «د۱۲۳ یدلوا یرظا کرسو ندناکحاوخ
 ۰ ردنوقد»

 هلا رع دادتما بورک هنواه یارس هدنرصع ( ظفاح ۰ اغا دت )

 حاتفم هدنمرحم ۳4و یساغا رتخحنا هد ۳۳ یماغا رکشیب هدنسهدعقلایذز ۲

 یدلواتوف هدنستلا یرکی كنناضمر ۱۲۳۵و شلوا دعاقتم بولوا یماغا

 یحاتسب هلسهرص ( دسلا ۰ اغا دج حالا ) ردنوفدم هدننلرانح یلغوا كب

 هدننلرام ددبج یدلیاتافو هدنحوا یسهرخالایذاج ۱۲۳۰ قرهلوا یثاب

 ی مر ی ی یا یاس O TT ET ae را



 تا
e)كکی هّللاضف هدازاشاب دجا لک ( اک یش  

 هعفد کیا هد۱۲۰۱ و ؛د۱۱۹۹ یدلوا ندناکحاوخ ضشفتلاب ندلق ردسودخح

 ینسا رتفد هدنزوقط یسهدعلایذ ۲۱۳ هلیصاشم رود بواوا یتاک رایحهبح

 رادرتفد ةّلاصا تةعردو ةلاکو هدد رقص ۲۲و لوا ةمایزور هد ۳۳۱ و

 هدلاوش تولوا یرظا هس رح تام هدهد ردا هدنرخالاممر هنسواو لوا قش

 . هدنرخالا یذاج ۲۲۳ بولوا یرظان هریخذ هلیغلرادرتفد عبار قش بولک

 لزعلادعب و ینیمارتفد هد ۲۲۶ هليا وفع هدنرخآ هنسوا یدلدنا مانعا ههرقنا

 هلا لع هد ۱۳۳۹ یدلوا لوا همای زور هد ۲۲۸و قما رافد هن هد ۲

 اھا ىلع یىل روح ردنلا تافو یلوک یحدرد ثكنرحالا یذاج ۱۳۳۹

 ةبصوا بسح بودا حرش یی (هدر ٌ؛دصق ) ردنوفدم هدنکوا یسدسردم

  (یدنفادم) ردرلکب دجایئابوبقو یطنف یرامودم یدلدانفد هج رار

 هدول تولوا یسح زاب یماعا هداعسلا راد بولوا ندناکحاوخ ردىلەرىشط

 دنس ٥ع یرفص ۱۲۲۹ لزعلادعب بولوا یسحهساحم نبمرح هد ۱

 اقاس یتکی رد (كد يح ) یالاریم لغوا ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف

 هد۱۲۵۷ (االاصماطا دیسلا) یدامادو هد۱۲۲۹ ( اغالاص) ولکدک یکصاخ
 اقم ردل سيرو (یلح ۰ یدنفا نیما دج ) ردراشفلوا نفد ها هلا تافو

 هجو یدتا تافو تا ۱۳۹ تولوا یس هفیلخ شاي

 . بولوا یرادرهم اشاب هّلادبع ماقمعاق (یدنفادجم) ردنوفدم هداشاب ینطصم
o3 ۸و ینا ان نحفاسیا هدعر یدلوا كسم لا قرهلوا ندناکحاوح  

 ۰ یداوا توف هداروا یدلوا یلیفاخ یسعلقو یسلوتم یصقاسیا هد ۱

  هددینوق هد ۱۱۹۲ ردلعوا كنیلح لعاسا ) 1 نیما د جالا )

 چ واندنلاح را یدلب الا را هد) ۰ یدلوای نا اح هنر تو هداع»

 ؛عضاوتمیدیشلوا غ راف هد : (یلح مدهدیمس) ییودخربغص یتحسم ن یتهسم مدقا نوک

 هد ۲۲ درن ودع كوس ید یوم دعا «مجلس «مج ۰

 ۰ یدبالضاف «ضعاش یدلوا توف

 تافو هد ۵ بولوا ندهد دقن جاشم رد دایآیوب (یدنفادم)

 ۰ رد وفدم هدردبح یدابا

 ۲۲۹ النم  سردم ردیاسالبم . (هداز یتفم ۰ دسبلا ۰ یدنفا دم )
 ىدا دم کم کم هدب رح الا عن ۱۳۳۰ یاب هعب را دالر هد رح الا یذاج
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 یداوا توف هدعب ۰
  ( ۰یدلوا توف هد۱۲۲۸ بولوا یسادخل یتاجوا ءاس (دس اتا دج

 ردنوفدم هدنسوبق یرولس -
 یدحكندنفادمس یضشءداز قحساوا ؛( هدازیهش .یدنفادجم)

 ردندیلاومو ۰
  ( ۰ ۰ردمودع ندنفا جوا (هداز قول .یدنایخ ۱

 یدلوا توف هدعب بولوا یسالنم هنردا ءدنحر ۱۲۲۸و التم ۰

 یرارپشرادلک ر,شفتابمدنواه نورسآ (هدازشواج -غانمادع)

 یدشلوایثاب یحوبق بونلو|غارح هدنرصعلواناخ دی ادبع ناطلسیدلوا
  ۹ردوفدم هدنسوبق یرولس یدلیا تافو هدنزوقط كننابعش ۰

 ) هرکصو یجنزاب بولوا ندناتک یغاجوا یرهکی (دس - اتا دج

 هدنلنع یجایروح جاقر یدلوا یساعا یرهکی هد ۱۲۲۸و طباض ۱۲۳۰
 هدنماح هنابلس یدلوا توف ادات بولک هتکرح رلیرهکی هدناوالا عیبو
 نیماد) یدا ءاوخربخ شااتربش هد یدنفاو شمزای بوبوقوا ردنوفدم

 ضیفتاب ردیمودنع كناغا نایع دیسلا یراص یثاب یحانروط ( يلج + اغا ر
 ردٌشاتافو هدنیدب كننابعش ۱۳۳۰ ,لزملادعب یدلوایثاب نابکس هاسعرص
 لعاسا (اغادحم) ردنوفدم دن (كارداقلادب) یودخ ردنوفدم ءدوبقوط

 یدیشلوا یشاب یجوبق بولوا ییحصیشت هرکصو غالوق ءرق اشاپ ۱۲۳۰
 . دجا ناطلس (اعادم) ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنرب یمرکی تننابمش

 كناعادجا ) قبسا یساغا رادقوح و یسغاب هقرفتم كن راترضح ثلاث ناخب (

 یشاپ هقرفتمو یهاشدا روشلس هلا مدق بسک ردینکی اش هزجو یودخ

 هرادکسا ءلرداتافو بوشودندربکر اب ینوکی هرکی كننامش ۱۲۳۰ بول وا

 یدیا ندن مو نسم ردشلدیا نفد ۰
 ) یدلوا یسالنم كنالس «سردم ردیلهرقنا . (یدنفا دج ۱۲۳۰

 سردم بولوایامآ كناشاپ دج ( یدننا دجخ) یدلوا توف هرکص ندنخمرات

 ۰ ۰یدنفا دعماا ) ردشاواتوف هدمب یدلوا یمالتم بلح .دنجر
 -هدعقلایذ ۱۲۳۰ یداندنحماشم یدنیشقنو ندیآضق یب امور (هداز یظاق
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 .نداکجاوخ پولوا یداماد كناشاب دیج لیلخ (  دیسلا كي دم )
 هنناپماخ همطاف یسهحوز هداشاب ردح ردشلواتوف هدنناضمر ۱۲۲۷ یدلوا

 ی واتاذو ك( كد ) یلزوسغانالوایئاب یسمغل ءد۲۲۲ یدلدنا نفد
 . یشاب یجوبق بولوا یدضح كناشاب دمج یلهدنراد ( كب دمج ) ردظوحم

 بم هد۱۲۲۰ یدلدنا اشا هنس یستریا بولوا لوق قاشاب هد ۱۳۲۳ بواوا

 ندنواهنوردنا ( یدنفا نیمادج ) یدلوا توف هرکصهنس ییارب بولوا ع

 یداوا توف هدنشب نوا كنرخالا عمر ۱۲۲۷ ردشلوا یتاک هیملس ضیفتاب
 هلبالاح را هد ۱۲6۱ بولوا ییا زم یلقهبلامیخد ( یدنفالعدحم ) یداماد

 . ردشلدا نفد هثنای هدرادکسا

 هلببسح یتعابعش نکیا مدار یاس ردیلءهزغ ( قارعوا ۰ اشاب دمع )
 بولوا یفرصتم افیح یناریمریم بتراب هلبلح ینیرظننسح كناشا فسوب اض
 یدلوا محریما هرکصو یسلاو رصم هد ۱۲۱۹ بوليرو ترازو هد ۵

 یسلاو هنوق هنسوا یدلاق هدنسهظفاحم هفای هدندوع كهللا راشم رادرسو

 ۲۱۸ یدلوا یسااو رکیراید ندارو یداوا چ ریما هنن بقعرد هدهسیدلوا
 رکسع رادقمر هد ۲۱۹ یدلوا یلاو ههدج هدعبو یسلاو ساویس هدننابعش

 عفر یرازو هللزعهد ۲۱ بولوا یسیلاوساویس هثب هدعب یدل روتک هماشهلبا

 هد دداسف "یعاس كناشا بعار ماش هد ۷ یدلری دنیا تماقاهدنلح بونلوا

 (كناشاديج) هدازیساعا راطق یداوا توفآدأت هنرزوآر او ضر#

 ۰ یدلوا باقنمهرابدا یلاحهج دیک یساشاب هددسیا لتریعوروسح قرهلوا یسهتشنا

 ۱۲۲۷یدلوا یسالنم رادکسا ۰ سردم (  بطق«یدنفا دشردج )
 بقا دم ) ردوفدم هدنعماح ندلارون نیما هدنشاب هدازهش یدلبا تافو هد

 هدنسپد كنبحر ۱۲۲۸ بولوا سردمو یسهحاوخ هنا دنهم ( یدنفا

 ۰ یدناوا نفد هنربق یدنفا بوقمب یسهداز ردارب هدوایدلوآتوف

 قلئاربم رمەد 1 هلیسادم دوف و ترهش ردسل هردناق ) اشاب دج

 هشزخ كرادلع هلکب دج هجیاو اشاب نمار هدنسهدعقلا یذ ۱۲۲۲ بولیرو

 ییا مور مادنتسالاب هدئامدخ هدعب یدتیک هبهرتسلس هلی رومأم یرحتینفارصو

 اا تو همی یدارو یاس مروچ هدنمر ۱۳۲۸ یدلوا یسهاب
 یدلوا یوق یابی زجهد۲ ۲۸بواوایشابیج وقردسورضرا (اغادع)

 تا نی شر نانسی نشر مرا نان دو نکس یاسر ی تا و
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 یدشاافتا ا و هلبا مک ینتورٹ فو ظفاع نت وخ ت ا ر ۱

 هدنلوالاعیر۲۲عیدلدا لاسرا ههسورب قردنلواعفر یسەبترو اقایوزارتله 
  ۱"یذ یدلوا ایرد نادوق اا هدنحوا یمرکی كنىرخالا عیرو یظفاحم زاعو .

  7:هداروا هدعب یداردنوک ههسورب قرنلوا عفریسهینر هنب هللزع هدنسهخا

 ۰ یدا راو یسهرادا ریش واو

(lk) ۰لعاساو شلوا ناریمربم بولوا یمادضک كناشاب یدبع  
 بولواریسا هدرانوکوا ردشلریو ترازو هدنرخالاممر ۱۲۰۵ بولوایفاحم
 هد۱۲۱۰ ردشلوا یظفاع لعاسا هلغاخس هدکنن بولوا صالخ برطادعم

 هرتسلسهد۱۳۲ ۱٩ یدل6 هدابعاعسا هحرلدنسهلیصیصخت شاعم بولیربو یتایاهنطا

 یظفاع وللدم هد ۲۲۳ یدلربو قلدرا یغنایتس راصحءرق بولوا یسلاو - ِ
 ردشلوا توف هدنراشرات ۱۲۲+ بولوا یسیلاو رکیراب دهد ۱۲۲: یدلوا "

 دج دیس ظفاح) یدبا روغ ۰ عیحش بولوا راک رد یفوقو ہددحرس ما

 ک وا ناطلس هدنلاوش ۲۱۰و راصحهرق قرملوا ناربمریم عیفدتلا هدوب ( اشاب

a Eتو در ی ات و ار بس کس نو  

 ظفاحخر یلتقایل هدو ردشاوا توف هداروا بولوا یظفاحم هماح هد ۲۱۲ و

 | ىدا ج
 ۱۲۳۵ بولوا یمادقتک كناشاب نیسح كجوك (  هرق ۰ اشاب دم ) 7
 . ایرد نادوبق هلترازو هدنسکیاكتسهدعقلا یذ ۲۲ یدلوا لوا روخاریم هد "

 بوبا غوا هاجب ولتدش قردآ قوفصهدنشرح یوک دنرواهدندرد كىا بولوا

 ۰ ردشلدا نفد هتناي كهبلا راشمیاشاب هیوا: یدلوا توف هدنسیتلا رک
 هدنلوالامسر ۱۲۳۱یسالتم هبلف بولوا یسردمهرود (  یدنفادج) 1

 رهشیکیهد ۱۲۲۲ سردم ردیلراصحهرق( یدنفا دخ ) یداوا یسالنم بلح "
 یسالنم جرم هد ۱۳۲: سردم ردلدابا یو ( یدنفاد ) یدلوا یسالنم

 ۰ ردراشم لا تافو بقاعتم ینیرکیدکی رانوب بولوا
 هداروا بولوا ناریمریم هدوب ردهداز اشاب دلاخ (  لنابب.اشاب دجم )

 فىقو هد 6 یواش نجرلادبع ندنسابرقا هدهسیدشیلاچ هغلوا فرصتم

 ح  ردشلوا توف ءدلاحوا هلکمتا

 ةبنراب هد ۱۲۱۱ ندمودح كناشاب نایلس ردلناصبلبا (اشاب دج ) ۱

 ۰ ردشلوا توف هداروا هد ۱۲۲۷ بّولَوا یفرصتم ناصبلیا یناریمربم |



 نوا ۲۳ اغ دولاب فال او 4 هد ٣٣۲و یبقوت
 1 قشرادرتفد هد ۲۲۵و یتاک یره هد ۲۲۳و لک لوا و هد ۲۲۲ و ۱

 هداشاب دوج یدلوا توف هدنسبد نوا كنلوالایذا جب ۰ یدلوا ثلا $

ê۱ رد 1 یدنفا دع هللاءاطع ) یودخ ردن فدل  

 | اا هد ۱۲۱۸ نری بولوا یاب ( هسوک )|
 . هد ۲۲۱۲ تولوا یثاب یاد سا ۳1 هد ۲۲۰ یدنلوا لزع هد ۹ تولوا 5

 ک ۰ یدنلوا نفد ده را وا تافو هد ۱۲۲۵ یدادبا لزع

 ۵ شضفتلاب ید ندنک ولبر قزق ( لد ۰ اشاد )

 ِ مدنل دو یرهنس وا رلبربو قاناریمریمولزع هدنمرحت ۲۲۵ یدلوا یشاب نابکس

 ۰ یدبا دسفم ردنوفدم هدوبق یرک | یدلوا توف قرهللوا بیدأت
 و یر بوش ندنرهکب راثیلصراق ۰ ( اغا دج مالا )

 . هنسوا بولوا یساغا یریکب هدنسهرغ یرفص ۱۲۲: یدلوا یشاب نابکس
 . . ردشلواتوفهدنرب یمرکی كنناضمر ۱۲۲۵یدادبا لزع هدنحوا یرخالامیو "
 ضفتااب رد ریکیهدون (اغا دخ ) یدلدنانفد  هنعماح اشا نادوبق درا

 ۰ یدلوا یساغا شرکت ن یک تار یاده لوق

 ٠ توف هداروا یدادا مازعا هنغاط روفکت هلبا لزع هدنسهرخ یرفص ۶
 ۰ ۲۲۲ بولوا یشاب نابکس هد ۱۲۲۱ ضیفتاب هدو ( اغا دمع مالا ) یدلوا

 هدمبو لزعهدندهزا بواوایشابنایکساماهدنمر۲۳یدلدمالزع ءدنلوالا عید 7

 , لک و رضع یدبا ندنک ولبرب قرق ردیلیوهربخ ( اغادمحم ) یدلوا توف
 ابناهد ۲۲۶ یدلیا لاصفنا هد۲۲ع بولوایئابناکسهدنلوالامس ر۱۲۲۴۳بولوا
 . دیشجاما) یدلواتوف هدمب یدلدا لزع هدنرفص ۱۲۲5 یدلوا شاب ناکس

 . ( اغا دم جالا ) ردشاوا توف دعب یدلوا یرظان هکسو یشاب یجوبق ( 1۶۱
  یدیشقا ارجا قق ما كامشات نیلا بع یخاق بولوا یلستم هکت
 1 امدأتود ۱۳۲۰ بونابط هدهرصاح هدهکتهامزوقط یمرکی هاکلنا بصع یقلام

 ۱۲۲۶ بولوا یاب یجوبق ( اغا دم دیس ( زایدلوا توف یدالواو یدنک

 9# ۰ ردشلوا توف هنسو هدەب یدلوا یسادخگ راجویق هد

 a ۱۲۱۹ بوشیت ندنعاحوا یخناتسپ ردلربمزا ( اشاب دج احلا )

 یا ایر د نادوبق هدیدرد یا قیام یدلوا یا ی
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 ٠ ٠ یداک هڼجلاب هلکرت ارح ییوخ هډ ۲۲۲ بولوایظفادح نیتوخ دنلاوع
 E یا

یدازادبهد هداروا نرخ لی ۱
 ٠ ددشاپا نفد هرادکبا"

« نوردنآبولوا یدیفح كناعبلع توع (  كدب )
 شین

 ۳۳۲ یراب رهش رادق وح
د)وایرابرهش را دیس هد

 هدنرخالایذاچ ۱۳۳۳ ی

دوب ( كرد ) نکید یدلردنوکه اقا
یدلوا یرایرهش رادقوچ ضیفتاب یخ

 

رب هدنسیدبن واكن رخالامسر ۲
بالاص راهدعب یدشفل وا مانع اهسپ 

 * رد رشل

 یدلوا ندناکجاوخ ضشتاب نداق (:دیساا كاا قیفو دج )

یا لاحرا هست سا لی کب كنناضمر ۱۳۳۳ قردلوا یرظا دنا وراب 2 و
 یدل

 یدلوا جش هنسهکنابب ردنکسا ( یداز یجئایف + یدنناد مال )

aیدا ندهنظمو نیلک ردشلواتوف ۸3۱9۲5 «هرگبم ند رو 
 

نا هنسقرق ( نسح ) ندنراشیورد یتح
 یدیشلوآ توف هد ۲۰۵ و شعنااوز

 یدنفادچ ( یدا ( ینطصم شنورد J هدرا ندهنظمو ندنسافلخ
 ترضح )

و هب رداق بول وا یرادهب رتربما
 توف هد ۷۱ هدنخ ویش نس یدآندهفرشا

( همالع« یددنا ږغ ) ید ندهنظم یدل وا
 وید (هجاوخیضئارف) هددسو رب 

د ) ردنوفدم هد رق ناطلس ربما یدلیا تافو هد ۱۲۲۳ یدیاروهدم
 شیرو

 هد ۲۹یرکیدوهد) ۲۲۲ یرمبول و ندهنظم هکر درا و بود ییاهدنمان(دجع

نکت اشا یطصم هدنونا رلیدلوا توف
 ندنوبمالم رلردن وفدم هدشناپ یسه

 ظفاح )

س اک یرکی ( باب ۱
 یوزام هداشاب لاز 

 ردشلیا تافو هد ) ۲۳۸ یدلوا
۰ 

 هداز اشا بجر .كىدمج )
وج ناطلس ضفتاب هدبوباه نوردنا (

 د

 هدنخ را ۷۳ یدیا یسادخک یلرفس و یسالال ےب نلکلا ہدازهشا یا ناخ

 0۲ ناخ دو نال لبا ,رلاعا یبیعو دبنعو ماما راتاو هتس وا ی روح

اج ندبیسوآ رد ھل و هدنمدخ وب كم هنراترضح
 راد لس هدرخالا یذ

ک هسیربق هلالزع هدنلا وش هبس و یدلوا یراب رهش
 هداروا هد ۳۵ ردشلدنو

لاث لس ناطلس ( اغادجع ) یدلوا توف
 ۱۲۳۵ ردیسیشابریرب كنب راترضعحب ث

 13 ۱ ۰ ۰۱۰ يادا نفد هنکیرلکب بودا تافو هد

  بوشینندلق ردیدامادكشدنفا مرکلادع ندلاجر  (یدنفادججالا)

A ES RS ۱۳ ۱ E BO3 یافوقوم 2 4 یدلوا نداکحاوخ هلا  
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 . ید ) ردشلنا كفو هد ۱۳۹ رتسدنوفدم ( یدجنا - یصاخ ) ہدشای یدلوا توف هد كنب اید ۱۲۲۲ بولوا نداکجاوخ ردیلموک ( كيد ) ردنوفدم هدرادکسا یدلوآ توفهد ۱۷۲۲ نکیاییلوتم یماج یوک هتروا یدلوا ندناکجاوخ بوش ۳ ۴

 ,دنتوف ادات بولوا ند رارادقوح ثلاث ناخ ینطصم ناطلس یرد ردیمودخح تزافا وبا لو ( اغاد دیس ) ردشلوا توف هدنروم نوک ییار هلغلوا هتخ حنا یدلوایماغا ی رکی هدننوفًیدأت كناشاب ناول ۲ یداوا یساغا هنراو لزعلادعبو ینا دیک لوق ضفتلاب زد ريكي - (افادح ) . رایدلدانقد هنسەمشج قلیرا اتاق و هد ۱۳۸۰ یدنفا سج دج ن ك ینسح نیسح ندنسافاخ یسهطوا العب ندم وو ءد۲۸۱ یدنفاد تع یم ودخ كن دنفا نطصم بول وا (رایدنفادم دیعسو بینم نطصمیجاح) یرالعوا روند ( رلهداز ظفاح نوزوا ) هشرلمودنع یدا ندنورت تارا ردنوفدم ,دنسههشج قلبرا یدلواتوف ,دنر وا كسرخالاعسد ۱۲۲۲ یقردلوایرایرهش فرصمبولوا ندناکجاوخ ضباب ( دنفاح نوزوا ۰ یدنفادج (
 . یدلبا لاح را هد ٥ ( كيیصولخ رع ) مودم ردشلوا توف هد حوا ییرکی كنا شش ۳ ردشلوا یشاب یبوبق بولوا یرادمبس اشابییسح ییررازج ( رادبس مرق ۰ افادج جاطا) ۰ یدتلاش ییماح یی هددنراواق رد وفدم هدب وبا یدلوا توف دنس رکی ثكتسهدءقلایذ ۱۲۲ عبواوایدعاقتم یصاخ ( اد حالا ) ردشلواتوف هدنرخالایذاج ۱۲۲۳ نولوا لوا روخادیم ,دنا الایذاج ۲۲۲ یدلوایسافآ راس ءابرع مدنحووخنوناهیودراهد۱ ۲۱ کیا نک اسمد وب یدل روی ناسح اکو پیس ہرا

 ؛ ردشملوا توف #تمب یدابا اوزنا هدلوالا عمر ۱۲۲۲ یدلوا یظفاح یزاغو ود هرقو یسلاو هراتسلس ها قلنا ریهریم ءدنلاوش ۱۲۲۱ بولوا روآ م رادنس هجلبخ بولوا یاب یجوپت “ا یدنل وب,دتمدخ هیلی بولواندنساا هناسر ( هجا ۰ اشاد ) ۱
 ںں را ڑ ع مد ۲۱۷ یداوا یرص كالس هلقلن اریمریم هدنرخالا عمر ۱۲۱۱ بول وا یرادهن زخ كناشا ىلع لده ( هرق ` اشاد )

 تولوا یاب یجوہق ( هداز سوناوق ۱ أ
 ۱ ۰ ردب وفدم هدب وا یدلوا توف هدنح وا یرکی كننرخالایذاج ۱۲۳۳ 3



2 

 ووا روهأم دترزوآ لعواناسام هد ۲۱۲ یدتا تیوقع تورو ی

 یدلوا 2 ید ( كن یو ) ود حو یدارو اج لیدنتسوک

 3 یظفاحم زوہ عا قرەنلوا اقا یقراژو هد ۷ رس تو 1

 ا یشاب یجوق ی ردارب ید وا توف هدرلهنسوپ قرهلوا " و ي

 ۰ یدا نیر

 نانو بولو "یمادغتک اشا ینطصم رادعلس ردیلناو  (اهایدع )
 نیست لاف هنسو هلرازو دنحوا نوا كنسي ۱۲۱۳ و شلوا

4 
 ەدىل وسلك بول والوزع» دلغلواالتسم هدمر تلع هدنلوالایذاج ۱۳۱۲ ردئلسا

 هدعل یدلرو قاس كىنالس اشالاب یرازو هد ۷ یدل وا زوم هتماوا

 هروم هدنناضمر یسلاو با مور هد ۲۱۸ بولوا رومأم هنتاحالصا لیامور 3
 ء ردم ردشللا لاحرا هد ۱۲۲۱ یدلوا یسیلاو ةتسو ابن هدسب یسیلاو
 ۰ یدا یجوز كنسهریشمه كمرد كو مال اقا یطصم کد خیار

 هم راب هد ۳ هدننافو یرد ردسودح كياشاب دجا (اشیدخ )

 مدتسم ہدرافرطوا ءرکص هللا لع هد ۱۲۱۲ بولوا یظفاع ناو یناریمریم ٤
 ۱۲۳۲ هلترازو هر هدوب هدنتکرح هنرزوا هیسور اشاب ایض فسوب یدلوا
 «ددادماتقو اشاءاض بوش وط دهرح هدورلیا یدلوا یلغفاع صراق هدنرفص

 یرکسع بوروخاش یییرییدت هلکمتا روهظ یربح لدس ندیداعسرد 1 1

 تودکوباکو یتحاقو شلوا ثعاب هنمازهناكثو هدنربیدنقلا نددرح تقوس
 ۰ یدیاتمدحلباق ردشلواتوفقرهنل وا بیدآتهدنزکسنوا كنح ر هتس وا ۱

 ۲۲۲ و یسهدابهکم هدنرخالا یذاج ۳۳۱ و یسضاف 4سورب هکر هطلع

 یدا ندالضف یدلوا توف هدنرخا هنسوا بولوا یسضاقنوناه ی ودرا هک

 هدنسهرع كتاضمر TY ) یدنفادشاردمت < دسلا ( ندنسر ردم یودخ

 . ردنوفدم هدوبا یدلوا توق -

 ندیلاعباب ردمودخ ا هداز اشابدجم رادنوید ( كد )

 چ
 و

: 



 دخ ھو ب
E O TS 
 هددودواي ىدا توف ء هد 14 ا 2

 رد ( اغا یتطصم ) یرداریاپ

 ۱۲۱۹ نکیآیم رال ( هداز ىج هکر وپ ظفاح « یدنفا دم )

 هد۱۱۹۹ سردم ردیلهخس>ا ( یدنفا دم ) یدلا طاطخ یدلوا توف هد

 ۲۲۱۷ بولوا یسالتم رادکسا هد ۱۲۷۰ هلتولومرود بولوایّالنم هح

 ردیسامنام ( یدنفادجم ) ردنوفدم هدزوقکب یدلواتوف هدنسکبانوا كنبحر

 یداوا توف هدنل والایداچ ۱۳۸ بواوا یسالانم كالس هد ۳ سردم

 ۰ هداز یساغاناتفخ ۰ كرن ذلاءاهب دم ) س ۰ ردنوفدم هدنید راولد

 ۰ یدلدا نفد هناشاب ردیح ها تافو هد

 باد : تورا بولوا ندناوغا هدنواه یارس ( مداخ ۰ . اشا و د )

 .ردشملواتوفهركض هنسچاقر یداوا 3 >ربماهد ۱۲۱ یدلوا نامو مرا

 یذاج ۱۲۱۸ یدلوا یساغا لوبناتسا ضیفتاب رس ریفکی ( افاد )
 رددادفب ( افادم ) ردنوفدم هدنسوبق هنردا یدلواتوف هدنر یکی یوالا

 ۰ ردنوف دمهدنبد راود یدلیاتافو هدنرفص ۲ بول و ایثاب یعکبفت

 لاح را هد ۱۲۱۹ نکیا سردم ( هداز یتفم قمالا ۰ یدنفادج )

 ردندنفامحرلادبع یردارن یداماعو لضاف ردنوفدم هدنسوپفه ردا زدمشلیا

 یدلواتوف هدنلاوش ۱۲۱۵ بولوا سردم ) هداز ینامزلک ۰ یدنفادج )

 ۱۳۱۹ بولوا یلعم یتکم یلسرا ( یدنفادج ) ردنوفدم هدنفلرانمیسەلاع

 ۰ ردندنطاطخ هاشم یدلواتوف هدنمرم
 هد ۱۱۹۸ ردیمودخم كناشا نايس ( هداز لللادبع ۰ اشابدج )

 هد ۱۲۱۲ بولاق هداروا هحرلهئس یدلوا یفرصتم مروحیاربمرب ةبنراب

 ۰ ردشلوا توفهداروا هلتالو هنسدنح یدلوایسلاو لصوم ترازو ٌةبتراب
 هد ۲۱۰ ردیمودخم كناشا دوم هداز اشازوجت ( یاب ۰ اشادج )

 نجرلادبع ندنسابرقا هد ۱۲۰۲یدلوا ؛ناریمریم بول وافرصتم ریرحو یوک
 ۰ یدلوا توف هدندیاشاب

 یدما یسالنم رهشیکی ردیمودع كناشاب مهار مراص ( كد )
 . بول هد ۲۱۲ سردم ( هداز یضاف ۰ یدنفاد ) یدلوا توف هد ۱۲۱۹

۱۸ 



 یا لود اا نو ام بولوا رومأم دنیا یودزا
 یدل اوایس!دنک نواه باک ربا" هد ۱۳۱۳ ةبولوا مدس ءدهلاع بصانم
 ی ردنوفدم هداشاب ردخ یدلوا توف هدنشبنوآ كنس هما ۵

 3 ۱ هتناسصع كىاشا دو یهردوتشا یروصق رب بولوا کلا دفانو

 5 ۰. ردسلوا ثعاب هدنشيا ثالتفح

 3 لوق ضقت وا یریکی ردلاوس (یزگی اش د) ِ
 ۱ و کسیسهدمقلایذ ۱۱۹۹ ردشلردنوک هنلاغایزوا راو لوا یمادخک و

 ٠ هتماقا دو هق وتع د هال رع منت تکی كنل والایذ اج ۲۰۰ بولوا یساعا یری

 1 یظفایبهقنبمالسالاتق هدنسهرا۱۲۰۶ بولیربوترازوهدمب یدلردنوک ۲

 7 ىر اا ءدئوال یذاج یدلوا یرکتعرس نیدو هدنمرحم ۲۰۵ یدلوا .
 یرکنعرسودراو یسلاولیامور هدنسهدعقل اید یدلوایماقمک اقیهشو یساعا ِ

 یسلاوهمنوف هد ۱۳۱۱ بولوا لزعهدنمرخیدلوا یسیلاو دوهدعب ید وآ

 یذاج هنسوا یدل وا قرصتم بحاص راصحء«رق+اهلظفاخ سی ره ەد نه رع ۳

 3 ىدا یتقال دم ردشلنا تافو هدعب بولوا یظفاحم هیدن هدن رحالا

 ی روخادیم بولوا یثاب یجوبق ضیفتاب ردیزتاس (اغاد)
 ردشلوا یناث روخاریم هنب هد ۲۰۹ یدلنبا لزع هدنرخالامیر ۲۰۰ یدلوا
 ۱۲ ۱۷ بولوا یساعا رلدهامس هدعب یدنلوا لزع هلغلوا سم هدنرفح ۳

 . لغوا ردنوفدم هدنبد راود یدلوا توف هدنسیکا یرکی كنلوالا عيبر 7

 _ ( غادج ) یدلدبا نفد هناي هللا تافو هد ۱۲۲۷ یخد ( اغاراقفلاوذ دج ) ۳

 یسادعک لرفس هدنرخالایذاج ۱۳۲۱۰ بوقحندهطوا صاخ (لغوا لوق

 ندنعاجوا یحاتسب ( هداز تسبرسء اعا دج ) ردشلوا توف هدمب بولوا

 اباد یدلدما لزع هد ۱۲۰۳ یدلوا یسیشاب یحاتسب هنردا بوش

 ۰ یدل وا توفهدعب یدلدا لزع هدنل والایذ ااچ ۱۲۱.یدلدا نیست هتمدخوآ

 ییاکترایرتاعمطو صرح بولوا یسشاپ باصق هعفد کیا (اعا دخیحاح )

 یجر ۱۲۱۰ پودا تعزع هج هدمب یدلدا لزع هد-نمرم ۱۱:۸ هلفلوا

 8 باصق دو تولوا ید ( ۶۱ دج) رکید  یداوا توف هدنسهع
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0 NEES 3 ۳9 ۵ 
 ِت  ASRS VYان

 هنحر ةرصتع ردنداا تف ییا راو وا یمودخ ۱

 ح ۰ ردشمزاب هبشاح
 ۱۱۹۸ یدلوا ندناکحاوخ بوشت ندلق رددووابرا . ( یدتنادمم )

 a ۱۱۹۹ یدل وا یسح هسام هد زج هدع) ی ہیح بساع یوطا اهد

 یصتلا هدکریز هد ۲ یدلدا ,لزع هدنرخالا عید ۰ ۰۰ بول وا ینا

 یی هد ۲۰۳ ندسسو یدلوا یتساا: هعماج ییدلیاان كنم داقافص

 یرل رشابمتامیبم ءرکس تدمرب یدل با فقوت لزعلادعب یدلوایبک ویسیج
  یسیحهبساحم نیمرح هد ۲۱۰ یدلیا زواحتینیدح هدروح هدهسیدلوا یرظات

 ۱۲۱۰بولوا ندناریمریم ردیلغوا كناشابدجا لیرخوا " (اشاب دم )
 ۰ یدلیا تافو هرکص هنس جاقر یدلوا فرصتی رخ وا هلبسهاب لیا مور هد

 یظفاعیع هنا هد ۱۱۷۹ بواوا ناربمریم (  هدازیجاخ-اشاب دج )

 لیدنتسوکهدمب بوتلون هدنسودراردنن هدنخرات ۱۱۸۳ یدلوناق هداروابولوا

 مها ربا)یمودخم هنتر ردشلنالاح را هد ۱۲۰ ۲یدلواش هداروابولوا قرصتم

 ۱ ۰ یدلدیا نییمت ( شاپ
 یاب ناک بوشبت ندقاجوا ردیرهگی (  نکی:دیسلا اشا دم )

 رومأم هب واه یودرا هلرازو هد ۲۰۶ یدلدا لزع هدناضمز ۱۲۰۳ یدلوا

 ءدشدوع نواه یودرا هد ۱۲۰۰ بواوا یظفاحم هوسرخهد ۵ یدلوا

 یدلدبا مازعا هدیمزا قرهنلوا عفر یترازو ه رکص یدلاق هلشاظفاحم یش

 یظنفاحم نیتوخ قرهنوا اقا یترازو هدنزکسنوا كنسهرخ الا یذاجج ۳

 ۱ ۱ 1 ردم « ردتقم یدلیا تافو هد ۱۲۱۵ قرهلوا یظفاحم زوسعا هدعب یدل وا

 ردردارب كشدنفا ینطصم ىللهلال ) یلح ۰ یدنفا دج جاحما

 هداس پولوا ندناکحاوخ هدههاسوب یدلوا ادْهک هناطاساسا كوب هدنلئاوا
 اک اک نوک رو لک و :یشابشواح ہد ۱۱۸۷ بولوا ینیخ هطاقم
 لوا ةهانزور هد ۱۸۸ یدئلوا لزع هدلئاوا ۱۱۸۸ یدلوا نوباه باکر

 هدنسهدعقلایذ ۱۹۲۷ ییسا دنا رضو یصوت هد۱۹۰ یجهسام شاب هد۱۹ ٤و

 ثكناطاس هد ۲۰۲ یجهبساش شاب هد 9 هد یحاشن زار

 کتاب



 نبال او فلت ) یرطزدغ کی راش نکا یا راک ردختوا بصت

 تولوا )هدد فظن ) یک ناحزرا یودخرب كن هددلع موحص ردرل (هدد

 ۰ ردرلتاذ اصو یقتم ۰ نیدتم یدیشلبا لاح را هد ۳

 هداعساا باب شضفتلاب ندن وناهیارس ر ردا هد هرق ) دنسلا ٠ اعا دمج

 هدراذکسم هدرادکسا یی و هدنشتلانول كننامش ۱۲۱۰۱ یدلوا یساغا

 ۰ ردنوفدم ۱

 كندتف» هلاطنا (  هداز ىتفم . اتك لقایا .یدنفا نیما دخدیس )

 هدناصتمآ یدلوا سردم ناکهالاب هد ۱۹۸ تودیا دلوت هد ۱۱۱۲ ردمودع
 هلسهر و هعزال ةبوحا وشراق د یدنفا دجا یدابازاق نگ هەدراو سا

 هد ۰ یتدات 4هتج دالب هدعب یسالنم یک مد ۱۱۰۳ ردشلوا بقلم

 یرکساقل وا هدنبحر ۲۰۵و یسهمابلویناتسا هد ۰ ۰ هیسهناب هم کم

 رشن بوبا نهذ فرص هه وند روما یداوا توف هدنرفص ۱۲۱۲ یدلوا

 ردشلوا رصتم لضافر اتمه هدنرصعو رهام هدنفرهو شما نونو مولع

 شیورد.رتنفنلکت یدنا لک د هدنماقمیدرک اش هدنر وضح الع ریهاشم یرصاعم

 هرکص ندقدلوا ضرقنم ینارقا ید داع « لأص ۰ دقتم « یدا دهن

 هدینکو هرکص ندنوب ردشلاینسهنراكرابیکیوبنلکو هداز قجراتات یرادرکاش
 ا او روش راک حل ناخ ےلس ناطلش یدلروک مدآ
 نت ردم اودع ردقو یافلأت یدا ما هفغل و هرزوا یقمالاق حد درب

 هدنسکیا یدلیا تافو هد ۱۳۰٩ بولوا ماعو لضاف ( یدنفا دشر دج )

 ۰ ردئوفدم هدنسهرد دچا دیس هدرادکسا

 یشاب یجوبق ردیمودخم كناشاب ركبوا یلهینالع ( كب دمج حاملا ) ۱
 یافارایهابس هد ۵ یدروتکیییروشنم اقا هثناخ عرق هد ۱۱۸۵ بولوا

 یزد بودا تافو هد ۲۱ Eke هد ۱:۸ یدلوا یوق ینابشاب .دعب و ۲

 - ید نیعرم یتا نقد 4050
 لخاد هثیراطق یراظعاو ماظع نیطالس ردیلقوازو (  ۍدنفا دج )

 نک هنر یدلواتوف هدش ابمش ۱۲۱۲ یدل وا یضش یسک ةا بولوا

 نیما دج هداز رضخ )ا هلفغلوا مانعا هد ۱۲۱۳ یدنفا لبلخ ینیدرام

 ند رع یالع ) یدنفا دج یدلوا توف هر هنس چافرب بولوا ) یدنفا



uيوئرط یرد ناق ا و  

 ۰ ردشملوا توف ادات ندیسوب ) یدنفا ناّیع) ندنابعا

 ۱۳۰۸ بول وا ندنیسردم ) هداژ یجهطلاب ۰ یدنفا دج جاحلا)

 ) اعا ناملس) یسل وتم یر وک نوزوا یداماد یدلوا توف هدنسکیا كن رفص

 بواوا یش یسیکت النم دارم ( یدنفادجم ماا) یدلوا توف هد ۹

 (رایدنفا دعو نسح ) «دعب یدادا نفد دهیکت ردشلبا لاحرا هد ۸

 یدلوا 3 ) یدنفا نیسح ( تدمر هلنملوا لع یخدیبکیا رل دل وا 23

 دعسادح) هدعب و هد ۱۲:۸ بولوا میش (یدنفا ندلادعس دج) فاعتم ینو

 (هداز قیرطرس ۰ یدنفا دح) ردراشلبا لاحم را هد ۱۳۲۹۰ بولوا (یدنفا

 هد ۱۲۰۵ بولوا مش نیمکت نرخ نیدلارو هنس یتا نوا ردهلهروم
 با

 | ۰ یذابا لاخ را

 هد۱۱۹۹ و شلدسالزع هد ۸ بوا واین زاب یساعا هداعسلاراد هعفدییا

 یییمارهثهدمو یرابرهش فرصم هد۲۰۲ و یسیح هبساحنیءمرح هلکلهحاوخ
 یسح زا یساغا هداعدلا راد الا هد۲۰۵ و یسحهبساحم یوطاا هد ۲۰۳و

 تافو هدنشب نواكنسهرخ الایداج ۱۳۰ ردشل وا لو زعم هدا ۲۰ ۸ تواوا

 . هداعسلاراد هد۲۰۸ ضفتلاب ردىحر وک (یدنفادمم ( ردن وفدم هددیعاسیدسا

 هللا تلمدمح ) یدلیالاحم را هد و لاصشا هد ۵ بولوا ىسیج زاب یساعا

 یدلوا توف هدنسیکیا كنيرخالامسر ۱۲۱۱ بواوایرادهسیکههزح (یدنفا
 ۱ ۰ رد وفد هداشاب ییطصم هحوف

  یرظانهناح و راب هد ۲۰۰و یشاب یجوق ضفتلاب ردابلح , (اعا دمت )

 هنا همسو ر قرلوا ا هلقلنأر بم ربم هدنل والاعمر ۱۲۰۱ هدعب و یدلوا

 .  یش ابیسگبزوق نداجز (هبج ۰ اغا دم) یدلوا توف هدعب ردشلوا رادنامعم
 8 9 ۰ ردب وغدم هدنسهرد دجا كىس یدلیا تافو هدنرحالا عبر ۱۳۹ بول وا

 ۱ اشا مساق د۴٣ ردا الون تر دالوا ( دینا ةدد دک ۰
 هر ردشلبا تافو هدماش بودک هح هد ۸۰ بولوا جش هنسهناح ولو

 ٠ نیدلاسمشدمڅ) يود هنر یدالیالاحرا هد۱۲4۳ یدلوا (هددیلع)یمودخم

 ھه (هدداضر ىلع ( لعوا كوس تعم رذئللا لاح را هد ۲۸ بوا وا | هدد



 كنسابقشارا وحوا رسو هلا 0 ۳
 هو دن رد وا ی O rO EP سي 9 3۹ , ما ۱ با و هات aE اک ا

 ۱ 14 «رت دم ردو ةد دنس هح اسافوےش یدلوا توف LEA ۲ “یدلوا ییمآ -

 ۔ یدا

 یسهحاوخ نأرق كنبرفترضح ثلاث ناخ مس ناطاس (یدشفاد)
 تافو ەد ۰۵ یدلوا لواروخاربم هدنبحر ۱۳۳ ردشنلوا روم نزلوا ی

 / ۱ تولواشفم ند واه نور ۹ (هداز یدومرا < الال . یدنفا دح) ردتطا 2

 یسحء هرک دن هلام ات هد ۲۰۱ و وا هدا ۸ ید قحا هلکلدخاوخ 1

 یدلواتوف هدءهب بول وای ءسح هل اعم یراوس هد ۲۰۳و یاب ةا ز زور 3

 ء3۱۲۰۷ بول وا ینیما قدنص ردیمودخم كناغانایع یشابنابکس (یدنفا دجم)
 : یدادنا نقد هنسهعشخ قلیرآ هلا توو ِ

 دوت هدنرب ندنرایوکر اغلب هدنسیلاوح هفوص " (تافلق ۰ اشا دم ) "
 قرش هد یدلوا ییحابروح كلتفح كناغا دج ىلج لقعسور ردتللا

 هد۱۱۷۱ یدلیا باسسا +هداز ی و هو بولواقرشم هامالسا ۱ 1

 رارف او یساغا ءرکص یدلوا یرادحطس هقدلوا یناغا یر یساغا "

 . دنردا هد ۱۱۸۲ و شواچ شابو شواچ بوک هتمدخ رارکت هدعب یدلیآ
 هدنلوالامسر ۱۱۸: یدلوا یاد لوقو یشاب ناکس هرکص بولوا یاغا

 لزع «دننامش هنس وا بولوا یساعا یرجکی هدب روح نامزرب یدلدا لع

 یساغا یرعکی انا هد ۱۱۹۱ قالطالادمب یدنلوا مانعا هنغاط رونکت هللا
 كنبامش ۱۹۴ یدلوا مظعاردص هلترازو دن کس كنناصش ۱۱۹۲ تولوا ۲

 یو ادعاقم هدلاوغو یدلدبا مانعا هیهطا هجزوب هلن لع اکسس

 هلنلوایعا هزکعو یظفاحدارفلب اقتالا یترازو هدنمرحم ۱۱۹۷ یدلوا مق
 2 تن
 از 9 ءلحار ەدە ساس روما یدلیا تافو هد ۷ ید وا دعاقم

 ۱ هد۱۲۲۸سردم (كىدجا) یرکید ردندلاحریودخرب یدا ولتاشاع و نکس ی

 . ردشلوا توف هد ا یوالا یذاج ۱۳۳۳ بولوا یسالتم سدق

 قحا یدنا نکا هدینعش بولوآ ندهزکتح دال وا 3 ( یا ی

 هش رزوا هلغغل وب دننام نت ك

 رال FEE نوا یلافا ات ه3۲۲۰۱ یماغا ران هد ۴ 5
i هئاشرت هدنبو یسیشابشواچ باکر هدنرخالا یذاجو یسادنک نواح  

 اب یا و یا نا یر رد او

 تک 1 7 ) ین و ۱ تا



 بس ۷۹۷ —
 ردشلوا یسحهرک دنهعلق لوس هد ۲۰۲ و شلرو كلەجاوخ ضبفتاب ندق

 لزعلا دعب یدلوا یناک ادنک بولورایا ندیلاعباب (رودو ۰ یدنفا دمع )
 ناطاسرصع رخاوا مہلایو٭ یدلوا یسیجهلباقم یراوس هدنل والاعیر ۷.۲

 ۰ ردرلشعا لاح را هدشاث ناخ ملس ناطاس لئاواو ناخ دمج لاد ء

 یشابیبدبح هد۱۲۰۱ بولوایسادٌنکیغاجوارایجهبح  (دیس:فادح) _
 روشیلس یخد (اغا ردالادبع) ییودحم یدتا لاصفا هدنمرع ۱۲۰۳ یدلوا

 (یلح ۰ اغادم) یدلواتوف هرکص ندنحرات ۱۲۰ قرهلوا یثاب یوبقو

 رلیهامس هدعب یدلوا یرظان هناحشوراب هد ۲۰۲ و یساغا نیم ءابرع هد ۶5

 یطصمهد۲۰۱ضیفتلاب ندنعاحوا یحوط ردیلنییوخ (اغادجحم) یدلوا یساغا
 لاح را بقاعم ینیرکیدکی رلنوب یدلوا یسیشاب یب رع بوط ًافلخ هداغا
 . رد رد کوا كن (یدنفا مسن مهاربا) اغادیٌیوخ ردشلبا

 ندارزواشاب نسحیردارب بوا وا یلقحور ( یلح دیس ءاعا دت )

 هد ۶ بولآ تربش هداروا هحرلهنس یدلوا یشاب یجوق هدو هدقدل وا

 یشابشواچهدنرخالاعسر ۲۰۵و یسدالواروخاریم هجهلوایظعا ردص یردارب

 (ناولب ۰اغا دجم حالا ) ردشلوا توف ادات هدنرخالایذاج هنسوا یدلوا

 هدننوا كننرفص ۱۲۰5 ردشلوا یثاب یجثاط بولوا ندهصاخ روشلس

 ۰ ردنوفدم هدرادکسابولوا لاص «یدنبشق یدلوا توف
 هداشا فسوب هحوق ردلرابینا بدا معز ۰ اهاب نیما دمع )

 یانابولیر وترازو دسر هد ۰۵ یدنلو رار هدرلبرح بولوا ادیخک

 ۰ یدلوبعوقو هداروا ییافو تولوا ریسا هدیرح

 هد ۱۲۰۰۱ یدلوا نکن رک رازح هرکص نداشاب ىلع (اشاب دم )

 ۰ یدامدارب راذکشیا ندنرلماد ربازج مدقلانم یدنیا لاحرا

 ضفتلاب ندلق ردسودخم كناشا ىلع نیهاش قبسا ردص (كب دم)

 یدلدا لزع هد ۱۲۰۰ یدلوا یسحهساحم هه زح هلا كادحاوخ هد ۹٩

 هد ۱۲۰۹ بولوا یثاب یجوبق ردلهماپ (كب دع) ردشلوا توف هدراهن-ون

 «ردشلوا توف هداروا یدلوا ل دع سیرق

 ردشلوا یثاب یجوبق بولوا یسادضل ك اشا هزج ۰( اغانیما دج )
 یدنلوب هدن راقلاعا ك واب لزعلا دعب بواآوا یثاشواح هدنرحالا مش ۱۱۹۰

 یک یک  poe eer Eaی 2۳



 ۴ غر یدلوآتوف هدنلوالایذاج ۱۲۰۳ بولوا یاب لوطانا هدنلوالا
 ۳ بولواسردمو مامسرد ردداقوت ( یدنفا دمت ) یداماع «لضاف ردنوفدم

 ۱ ۰ یدلدا نفد هنسوف هردا یدلبا تافو هد ۶

 هرکصو ولکدک رديمودع كکب مهاربا نوزوا ندلاحر ( ك دج )
 عبر ۱۲۰۶ یدلوا یشاب یحعوبوقو یلوق قابشاب هدسب یدلوا یثاب یجوبق
 ظفاح ) یدلدانفد هتناییرد هدندرا هناسرت یدلوا توف هدنشب كنرخالا

 ها۰ ؟یدلوا ندناکحاوخ تولوا یتاک هناخ هزبس ضفتاب ( یدنفادج

 ۰ یدلدنانفد ه اشا ردح بودناتاقو

 . رادقوح "راداکر بولواضشمندواه نوردنا (یرالک ۰ ۰اغادج )

 هرکص دنسچافرب یدلوا یرایرهش رادملس هدنهرم ۱۱۹۷ یدلوا یرایربش
 لاحرا هدساخ لس ناطاسرصع لئاوا بواوادعاقتم هدنسهدمقلایذد ۱

 كتسهرخالایذاج ۱۲۰۶ بولوانابزبو یردادربش بحاصم ( اغادجم ) یدلبا

 ۰ یدلوا توف هدنزوقط

 کصاخ ضفتلاب ندنغاحوا یجناتسب ردیلسودا ( یکصاخ.انابدج )
 یلوطاتا هدعبو هدبق هلترازو هد ۱۱۹۲ یدلوا یسشاب یحناب هنرداو

 ۱۹۰ و یسیلاوهتسو ًارخۇمو یسلاو لیامور هد ۱۹۵ و هرتسلس هرکصو

 هلیفلظفاحم ردنب هد ۱۹۸ یرومأم تامبم لیعایسا هلیفلظفاحم یزوا هد
 بولوا یسیلاو لیا مور هددبوملاحرت هدنرخالاییر ۲۰۰ و یبیلاو ساویس

eهنهو هلغمام هلواقفوم هتمدخوا یدلوا وا ده هردوقشا هنرزوا  

 هد ۱۲۰۳ یدلیا را رفهاچالاد هلتفاق لیدم داردا شارت یتنسو لاقص ات

 یی.دنل هد ٥ یداوارومأم هبرح بوللوا وقع یروصق هدنرح هیسور

 ۰ ىدا علاط دعا-مانو میم یدلوا دیهش بولوا ربسا هلمقلح هییاط

 باا تر فاتح ۰.( هداز یماقا نکحتا ۰ یدننا دج )

 (یدنفا دم ) یدلدبا لزع هد ۱۲۰۳ یدلوا یرابرهش فرصم هد ۲
 كلەحاوخ ۰ هدههاسوپ یدشلوا رادرهمه اش نسح ناد وپق صضیفتلاب

 یرادرتفددارفاب بوشبت ندهیلام (یدنفادحم) رکید یداوایتاک رابجشوط هنا
 هد۲۰۱و یکو سیر هدهناسرت هد۲۰۰ بوایر و كلهحاوخ هرکصو شلوا

 , هدو ردسودحم یدنفا شیورد ) یدنفا دم ( یدلوا یسحهءطاقم هسور



 سس ی بم

 ۱ راد رسو ظعاردص بولک هن ویاهیودرا هدنابعش بول و توعدهترادص هدنحر

 هتماقا هیلوبملک ةرازولا عوف حو یدلدا لزع هدننابعش ۱۸۰ یدلوا مرک ا

 نوز رط هدنسهدع#لا یذو زوسغا هلترازو یاقا هدنلاوش ۱۸۰ ردشلردنوک

 هدنسهدعملا ید ۷ یتحهنا هددها یذیدل وار ام هنو رطناتسح رک هلتلایا

 ۱٩۲ كمالس هلظفا_ ردن هدنلوالاعسر ٩۰ هنسو هد ٩ كالس ا

 یلوطانا هدنلوال یذاج ۱۹٤ كالس هدنلاوش ۱۹۴۳ هنسو هدنرخالا یذاج

 عفر یرازو هدنسهدعقلایذ بولوا یسلاو مورضرا هدنرخالایذاج ٩

 ۱۹۷ بولوا لوزعم نکیایعاس هنلتق اعاد نکی تقوردص یمصخ یدنلوا
 یلوا یظفاحم شاف هلیسهوالع هدکبن اشالاب یترازو هدنشب یمرکی كنمرحم

 زاغوب هلیغاینس هدکی ًاقاتمو یاس ومر ءداوالامسر هلبا راذتعا هدهسیا
 ۱۹۹ و یسلاو رصم هدنتاصاوم هزفاسو هدح اقاتتو ظا یا

 هب دنق هدنامعش و ثمالاس هدیحر یدلدبا لزع هل واخر دانسا هدش وا كن رفص

 كناشاب ینسح نیسح هداروا یدلیاتافو هدنسهحخایذ ۱۳۰۲ بولوا یظفاحم

 ینایصع غاطهرق هدنکلیلاو هنسو یادتسا ردشلدانفد هدنراوح یدقرم
 یدلواقفوم هبدأت ینناصع یتسحجش هدنکلیلاو یلوطانا یغچوا یدشانیکست
 مسا رم یارجا «لکوتمهدنروما ؛لئامهشاطا ؛برعشم هداشک نیکو راقوبحاص
 بولوایءاجرب هدهیهانوک یدا لئامالاح ودع «لئامهنافلکت هدرشمو لک امو
 ییاعردنال ردراو یراداهحلیخ هلکعاوزراییسان رصقرب هدهدلب ییدتکره

 هددالب ییدتک یافوو شا دونشح ندودنک ییلاها هدر ره یدال ہک

 ۱۲۱۸ ( افانطصم) روشیلس یسادخک یدناناسکس ینس ردشلوامام بجوم -
 ۰ یدلدنا نفد هرادکسا هللا لاحت را هد

 ۱۱۸۲ بولوا یثاب یجویق ضفّلاب ( هداز یجرداچ ۰ اغا دج )
 هبوط هد ۱۲۰۲ یدلوا روهشم بودا ی رداهبو تعاهش رابهظا هدنرح

 یدلوا دیهش هلئس هناد هلکرب هدرح هدنرفص ۱۲۰۳ ب ولوا یاادناموق

 یدا یوم هد هسور بواوا یلراصطزوک نیدآ ( یدنفا دج جاحلا (

 ردندهنظم ردنوفدم هدنسوشراف یسهناګولوم هسورب بوداتافو هد ۳

 یسالنم رصم ۰ جرح ا لیصحااب ردیلهنیمک ( یدنفاد )

 یذاج ۲۰۲ و یسهاب لویناتسا هدنبحر ۲۰۱ یبلوا یسالنم هکم هد ٥
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 یّسلاو ك 2 ندو هد رج یدنل وا لزع هد

 كن رفص ۰ ٣ بولوارکسعرسو یسیجحم روس لعایما هدنه رګ ۴ ا
 3 دیس ۰ راکعمط ۰ رع یدلبا تا و e یاتا هدنشب ۳

 ردکپ فسوب یودخ یدا
 روشمطس حیث ندانرق دلا دجا تای درد ( كد )

 بولوایشابجوبق ضفاب ءدنواه نیبام بول وا یسهدازردارب كناغادجا ناق
 را جوق هرکصو یساغا رادملس هد ۱۸٩ قالطالادعب یدنلوامازعا هد ۱
 ۶ لزملادعبو لواروخاریم مد ۱۹۱ و یماغا رایهاسی ةد ۸۸ و یمادقآ

 ںولوا یٹابشواچ هدنسیدبنوا كنناضمر ۱۹ لزعلادعب یدلوا لوا روخاریم
Aكنرحالاعمر ۲ بواوالواروخ ارم الا هد ۱۹۹یدلدا لزع هد  

 یدلوا توف هدنشب كنلاوش هنسوا هلغلوا لبلعو رابتخا یدلدیالزع هدنزکس .
 دج یودخ یدا تاذ لتارد هدامدقروط ردنوفدم هدنسوپق ح ون هدرادکسا

 ۰ زدگی یجر

 ۱۱۲۲ ردلغوا كنادوبق دجا هلایر یریکناهح . ( راذیلس ۰ اشاد )

 یدلک بودنک هرصم هلبسهدازع هعفدرب یدلیا دلوت ینوک یجشهرکی كنبخر
 یدنلآ هنوناه نوردنا هلساقلا یردار كوب ی هدنواه نوردنآ هرکص

 یرادقوحباکر هد ٥ یبالع رالبک ا هد 6 بودناتأشت ند اتا واح

 رادناکر هدیناخ نانع ناطلس سولحو یساغآ ربکشی و یثاب ییکنفوت هد ٩

 كت هبا ید ۱۹۹ و یرایرهش زاد هرکص نوک رو رادقوح هرکصو
 تنام هروهتو تدخاکوب هک یدلوا یسیاو هلاخرت هلترازو افعتسالاب هدنشب
 . . هرتسلسویزواهدننابمش ۱۷۰ یدلوا نون یشان ندتمب اتم مدعهروط هتسیاشا ضمب و

 دجا|ناطلستن ناطلس هشیاعهدنسبتلا كل و الایذاج هلسلح هد ۱۷۱ بولوایسبلا و
 ناطلیبسكننن رهظمهفطل و هکیدلوافافز ءدلاوش بولیداغوزت ثلا ناخ

 ۱۷۲ یالاقهدلوبناتسا هامنوا ید یسلوارادقوح هدنکل هدا زهش هلا" ناخ نطصم

 هدنل والایداج ۱۷ بولوا یسیلاو هسورب هدبحرهنوادو همای هدنل والاعسر

 | هدلاوشیوطانا هدنمر ۷۸ نیدیاهدمبساوبس هد ۱۷۵ یدلروتک هثداعسرد
 ٩ هدننامغ ۸۳ و ندو هدنلاوش ۸۰ و یژواهرکصو شعر اقامتمو كىنالس
 ِ ۱۸ ید وا هینلا و ات رلحب ۳ مای هنهان هراساس E ,ایاهور



 بس ۷۷۳ سس ا

 ریمزا « سرد ردیلصراق ( یدنفا دم ) یدبا رسم ندع یدلدا

 بودا تافو ةع زملالبق هد۱۲۰۳ بولوا یسالنم ماش هدنلوالایذاج ۲
 ۰ رد وفدمهدهب دانع

 ٩و ۰٩و ۸: بوش ندنغاحوا یبهبح رددرک (اغادح )

 هحرلهنسو شلوالوزع» قرهلوایثاب یجهبحردق هعفدنواقرهلوا هدرا رات
 بولوا منم ندراشیا تالول ضبب .دننابعش ۱۹۷ هلتمدخ راهظا هدشیاون

 تافو هدنمرح ۱۲۰۱ هرکص ندقدنلواقالطاو شلدا مازعا دهطا هحزوب

 ندنعاحوا یحوط ( افادم جالا ) ردشفلوا نفد ه.هیفوصایا كحوک بودا

 ۱۳۰۰ بولوا یش ىج وط ابنا هد ۱۱۹۹ لزملادعب بول وایشاب یحوط ضا
 ردشلنا لاحت را هدعب یدلدا مازعا هدنلاوش بولیدا لزع هدنرخالایذاج

 ردشلوا یثاب ناکس ضیفلاب ندنغاحوا یربمکب ( :نوزوا ۰اغا دم ملا )
 شاب هدنغاحوا ناکس یودم یدلوا توف هدنزوقطنوا كنم رمخ ۳

 ۰ راردنوفدم هدرادکسا هلا ( اغا اص دج ) یکسا
 بول واندنرلاغیدیگندرسهدنسهبصقهلرامهدهمالع ̀ ( نکي :اشاهدجم)

 دارغلب بولک هنداعسردهد ۱۱6۵یدلیا دلوت هد ۱۱۳۹ ندنیلص كناعا فسوب

 هداروا یدلدبا مازعا هبهیالع ندنلاح ۇس یکه داروایدلوا یساغا یدجگن درس
 .  یزادرس قالفا قرهلوا وفع یعرج یداک هلوبناتسا ًارارف ندنلاحّوس ید
 لوق هدنمرح ۸۷و یثابیجغزهد ۱۸و یحنوصکسو یجانروط هدءهب یدلوا

 هدنسدنوا ثنل والامیبر ۱۸۷ ردشعازف یهراعر هدرح بواوایما <

 یذاج ۱۸۸, یدلر و ترازو مدنبیتلا نوا تاچ یدلوا یک
 ۱۸۸ یدلک هن واه یودرا بولوا یاقمعاق ترادص هدنسکیآ كن رحالا

 ایام هدنسیدنکیاكنوکو ا قردلوا لسع نىدا يمض هدنش یک ای

 انا هددعایذو ندو هد ۱۸۹ یدلدا لزع دند ةلاغا قرهلوا یسلاو

 هد ۱۹۶ یسلاو یلوطابا هد ۱۹۳ یربش ريق هدنلوالایذاج ۱٩۹۱ و هراسلس

 نیتوخهلیساقا هد ۱۹۵ یدلوارومأم هتماقا هلعفر یترازو هدنلوخد ههمالع

 یسیلاولیامور هدنزوقطنوا كنلوالایذاجو هلاحرت هد ۱۹۰ بولوا یظفاحم
 هدنشب یعرکی كنمرع ۱۹۷ یداوا ملنءاردص هدنسیتلانوا.كنناضمر بولوا

 یخ هنا هدنح وا کب یرخالایذاج ۱۹۸ بولوا یسلاو ندو هلال زه 3

 ۲۰۱ یدلوا یسلاورکیراد دنس ا یذ ۲۰۰ و ره: هدنهرم ۱



 ۱ تم ۲۲۲ بس

 بولواییاق یدنفاهّلادبع ییکلکب بوشیت ندلق ردیمودخم كنیدنفا فتسوب
 0 جاحا) یدلوا توف هدنغس یسهدعقلایذ ۱۱۹٩ قردلوا ندناکحاوخ

 كحوک هلقلناکحاوخ هد ۱۱۹۲ تولوا یناک هزخ مظعاردص ) یدنفادج

 هدنسوبق هنردا یدلوا توف هد ۱۲۰۰ هلئامدخرود هدعب یدلوا یجهمان زور

 . ردنوفدم

 ناریمربم ردیمودحم كناشا نیمادمش ( هداز لی ادبع ۰ اشاب دی (

 مدنناخمر ۱۱۹۸ هلادولارودهدمب بولوایظفاحم نیتوخب هد ۱۱۹۱ بولوا

 ۰ یدلواتوف هدعب بولوا قرصتم رهشقا
 كنناضمر ۱۱۹۹ بولوا ندهصاخ روشلس ( كبنیمادمش ۰ جالا )

 ییداق شاب ثلا ناّیع ناطاس رد وفدم هداشاب ردبح یدلوا توف هدنزوقط

 یسحوز هکر دشفلوا نفد هننا كلوب هدنتفو هد ۱۲۰۹ ( نداق البل )

 یرکی یسهصایذ ۱۲۰۰( كب هّلاصیف ) روشی ییودخم یدیشلوا
 ۰ یدلدبانفد هناي هلا توف هدنحوا

 ضنفتاب ردیمودبع كناشاب مهارا یلزوسرغا ( جک ٠ اشابدمم )
 ۲۱۸۳ هلکمروک یفلرارای هده راغو شلوا یفرصت. كينالس بولوا ناریمریم

 هنطا هدعب ردشلوا ترازو لثان نوک ینح هلوا مزبم یرکسعرس نادغب هد

 بولوا یسیلاو هروم هد ۱۹۲ و زو غا هد ۱٩۱ و ادص اقا ا هد ۱۸٩ و

 ۱٩۳ هلکمامهلکیدیتو یلاها بوداقوفتهرادوواترانالوالوتسم*هدوم قحا

 هب هطا هحزو هللزع هدو بودا هداعا یثیاسا تولک اشا نسح نادوق هد

 دارفلب هدعیو یسهرق اقالاب یترازو هدنناعش ۱۹۰ و شاردنوک هلترازو عفر
 زومیعآ هدنمر ۱۹۸ هلبلزعیالوطندنفاستعایدلوایسلاوییامورهد ۱۹7 و

 بولوا یسیلاو «دجنداروو یسیلاو هدنف هدنرخالا یذاج ۱۹۹ و یظفاع

 ۰ یدلیالاحرا هدنسهعحایذ ۱۱۵5 هجنیا بوداین ینتوم هدنافرع

 یبما جامو كرکو یسهدو و هطلغ .( هداز دغرا ۰ اغادمم جاسما )

 * ردنوفدمهدشاطابقیدل و توفهدنلوالایذاج ۱۲۰۰ یدلوا یسادٌک ناطاسو
 ۱۲۰۰ بولواییضاقكسالس«سردم ردداقوت . ( یدننادخدسلا )

 هیناماس e) ۰ یدنفا یئدم د ) ردنوفدم هدنسوق هنردا یدلوا توف هد

 نفدءدجا هحهرفیدلوا توف هدنشبنوا كناضمر ۱۲۰۰بواوا ندنراسردم

1 ۳ 



 بس ۴۹ تس
E,ی یدلدا لع هدنمرحم ۱۱۹۸ هلغلوا یار  

 هدنسهرد دجاد.سیدلوا توف هد ۲۱۹۹ تولوا یمالع وق شاپ ) اعادع )

 ۰ ردنوفدع

 یدلواتوف هد ۱۱۹۷ بولوا سردم ( هدازیویسوط ۰ یدنفاد )

 بولوا سردم ( هداز یناتک ۰ یدنفاد ظفاح ) - ۰ ردنوفدم هدرادکسا

 ردیلهعلققانج ( یدنفادجم احلا ) ردنوقدم هدهبیلس یدلوا توف هد ۹

 دج ) -- ۰ یدلواتوف هد ۱۱۹۸ بولوایصشیسهیکت دار مشهد ۷۷

 ردب دیفح كناشا دج هداژ یهرازویمودحكناشاب دم ( هداز یراص . كنيم

 یدیشلربو اک وب نکا هدنشاي جوا یلکپ یالا ساوبس نالوا یصنم ید
 ۰ یدیآبیدا + لناعیدلوا توفقر هنل وا بیدأتهد ۷۱۹۸ هلکمالک دب رح

 ندنادناخ مدق كناروا ردلهدنراد ( هداز یجەبح ۰ اشادم )

 بولوا یشاب یجویق هلفلوا "ندنسابرقا كناشا نجرلادبع یراذص بولو)
 زاغو هد ۱۸۲ لوا روخاربم هد ۱۱۸۱ یدلوا ادک هناشام دجا یلهرسک

 یتلانوا یدلوا یسادخک ترادص هدننوا كنسهدمقلایذ ۱۹۰ یداوا یظفاع

 ۲۹۳ یدلوا مظعاردص ترازو بتراب هدنسیتلا یرکی كیآ هدنرورح نوک

 تم رکی كنلاوش یدنلوامازعا ده هطا هحزو هلال زع هدنزکس كدناسش

 یاس لیا ا هدنسهرع والا یذا ج ۱٩۳ یظفاغ تح هنا هلااشا یترازو "

 یدلوا مقم هدهدنراد بول وادعاقتم هل رابتحا ءدنسهدعلایذ هنسوا بوليرو

 هدهسیدلوایسلاو مورضرا هلسرازو یاقنا هدنسبتلا نوا كنلوالاعر ۱۹۸

 یراک زور درسو مرکب وراو هشم یس یدلواتوف مدقم ندلوخد هنبضنم

 . عماج هدهدنراډ یدناروقو ریزورب رداقهعاقا ینیددهتو را حودع شمر وک

 یدساتههنسهوست كقرط ضبب و یدلیاان همچو یریوکو هردم و ناخو
 ۲۱۹۲ ( اعاد ) یشاب یجوبق یراد هنزخ ردرلکب دعو دچا یرادشح

 یشادرق كنداماد یدنلوانفد هنسهعشج قلی رتا بوداتافو هدنرخالایذاج

 هکیدلوا توف .د ۱۲۰۷ ( یدنفایهارا ۰ ظفاح ) روهشمهلکمد ( اغاماما )

 ۰ یدلوا توف هد ۳ كب ینطصم یداماد كنو زدىلەر وه

 ۱۱۹۹ بولوا یتاک هلودف ندناکحاوخ ( هداز یتفم ۰ یدنفادمت ) 3

 رادهسیک ( یدنفانیما دجم ) ردنوفدم هدنمماج یلغوا مکح یدلوا توف هد ِ



 س ۰

 9 ۰ دنا اش ۰ یحاص لاکو لضف یدلواتوف ءدیرفص ۱۱۹۵ یدلوآ

 قلاب ردیسهداز هعرک كناشاب لیعایسا" (هدارمظع . اعاد )
 هدنرخالایذاج ۱۱۷۷ نداروا بولوایسلاو ادبص هلترازو هرکصو ناربمریم

 ۱۸۷ وشفل وا لزعهد۸ )بول وایسیلا و ماش هدن رخ الا یذاج-۱۸ ۵ هقر هد ۱۷۸ بلح

 ۱۱۹۷ یدلوایسیلاوسدق ةوالعهد ۱۹۲ ویسیلاوماش راکت هدنرخ الای: اچ
 هدنراوح هنع یامتهللایضر (یشحلالب) ردشلنا- افو هدنربنوا كنلوالایذاج و

 ۰ رداشاب هللادبع یودخم یدناییع « ردتقم + رده ردنوفدم

 هدازمع مال بولو! ییودخم كناشابقداص ناثع یحریما (  اشاپد )

 راکب ماش سلبارطو یغعوشابهدرج یناریمریم بتراب هدننالو یرد ردندرل
 یدلوا یفرصتم رهشتا هدو هدقدنلوا لزع هد ۱۱۸۵ یرد یدلوا یسیکب
 نوانالوا ییرو + یربم گلد رد بولیر و ترازو هدننافو یرد هد ۸

 ۱ یاداینتمذنکل یدلوایسلاو باح هد ٩۹ بودادهمت یننبیصت كەسەك كس 1

 هرکصو یسلاوهفروا هدعب یدبهلوالثان هلبسح ینس تئادح هلقعت هکلحربما

 عوفر یرازووفوقوم هدساویس هدنرخالامسر ٩۰ پولوا یسیلاو ساویس

 شعر ہد ۱۹6 و لیا عا هرکصو رکب راید اشالاب یرازو هد ۱٩۳ یداوا
 كناوالایداج ۱۹۷ و هنطا هد ۱۹3 و هقر هد ۰۵ داد ناب هتسواو

 یدلیا تافو هرکص هامر ندندورو یدلوا یسیلاوماشو ج ریما هدنجوا نوا
 ۰ یدشمراو هقرق زونه یس یدلدانفد هنسهربقه راع یدبس

 لزع هد ۱۱۹۵ بولوا یسادقک لوق ضفلاب رد رگ ( افاد )
 ۱۹5 بولوا یماغا یرعکی هدنن مش هلبصن ابا هد ۱۹۰ یدلفا مانعاو
 ۱۹۹ یئاب یب عز ردنرھک هدوب ( اغادجم ) یدلدا لزع هدنسههط|یذ
 یماغایرمل+ هدهحایذ تولوا یسادخک لوق هدنزوقط نوا كنسهدقلا یذ

 مومدهوحودق» یراوشمو راوطاردش!لاصفنا هدنسهدعقلایذ ۱۹۷ و شلوا

 ۱ ۰ رلیدلوا تّوف تفافتم یتیرنر دا
 یشابشواچ هد ۱۱۹۰ یشابیجوق شضیفللاب ردللهدن راد ) اعاد الا (

 ۱۱۹۷ لزعلادعب بواوا یلوق قابشابا ههزح هدعب بوالوا لع هدعب بواوا
 , هجاوخ ( اغادح ) رد وفدم هدنسهمشج قلیرا یدلبا تافو هدنل والامسر

 ۱ تروع یدایا تافو هد ۱۱۹۷ تولوا یسادضک یغاجوا رایهایس ردیلاشاب
  صرح بولوا یشاب باطق هعفد کیا ضیفتاب ( اغادج ) ردنوفذم هدنرازاپ
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  5نقد رظان ههارهاش هدنناب یس رت هدیچ هلا تافو ¿ هدنشب ی لی

 نیطف. یک ذ « نیدتم تیاغ یدارظنلاده رک «هاس تیاغ«هماقلاربصق یدلدب «
 لقن ه هصاخ هناخ یدا ردتقم ۰ مدقم؛نیدلارصن تارقف ظفاح لئام هحا| نح

 یحد یزوف مدقا ندرضخزور یدتا راهظا تدش هلقالخا لیوحم یوک

 دنا رد «هسرده ناک اد < ماچ رک راک ءهمشح وک هدد وسب س یدتا غاسچ

 یدلیا لیوحم هباضق نکیا هیرق ینساروا یدبای عماحرب لقشم یهناضتک و

 ءداروا یدلیا اشنا قرملوا ریک راک نکیا باشخا یتسهرانم ید ربقاوص

 ناخدیادبع ناطاس یدای یغاحوا هوهقو هعشچ قایا شاطکیاو یسوبقوص
 یسهعرک یدرلشهروس فسأت هتنافو هلفلوا نوتفم هنراوطا یراترضحلوا
 ) هننرق بواوا توف هدنحوانوا كنسهدهقلایذ ۱۲۱۲۳ ( ماخ هشلاءهفرش

 سو ندناضق یسحاتک رد (رلاشاب لبلح و یغطصم ) یردارب یدلدا نفد

 یوک یجت وا كنبحر ۱۲۲۰ ( یدنفا مهاربا دیسلا جاحا ) نالوا نداشم
 یدنلوا نفد ال بودا تافو ۰

 ) ااا زعا قرەلواادخک بوش ندنفاحواریحهبح (اغادمج
 توفهدعبو شلدا لزع هد ۱۱۹۵ تولوا یثاپ یجهبح هد ۱۱۹۶ وةعلادعب

 ینصن هد ۱۱۹: بولوا یسادخگ رابحنافوص ( انا دم جا ) ردشلوا
 ردشمتا ان ًاددع یتعماح راحناغوص قرهلوا ندنلام فانصا ینصنو ندنلام .

 ) بولوا یرادهسیک هبساحم شاب ردیلکحهملق ( ظفاح ۰ یدنفادمج
  ۳هداز ادٌک ۰ یدنفادحم ) ردسحاص ربخرثایداوا توف هد ( ۱۱۵6

 هدلاو ( هدازافا نسح ۰ یدنفا دج ) ردوفدم هدنلو هشاصیدلواتوف هد

 هدرادکسا یدلیاتافو هدنسپد نوا كنمر ۱۱۹۷ بول وایناک یماچ هدیدح

 ۰ ردوفدم
 دبا بار هدازاتب نام لابوط ...( قنوک نراس - ابا ۶ ۱ 8

 هدعب قوصتم لیدنتسوک هلقلناربهربم هد ۱ یثابیجویف زدم ودع كاش

 یدلوا رومأم هنوباع یودرا هدعب بواوایظفاحم نیتوخ هد ۸۰ و زوسغا ِ
 ۱۸۵ و ندبه یر شو اف ۱۸۳یسیلاوكبنالسهلترازوهد ۱۱۸۲

 انام ۱٩۳ و یسیلاو نیتوخ هد ۱۹۰ یت هلا هد ۱۸۹ و دارشلب هدنلاوش ر

 یسبلاو لیا مور .د ۱۹۶ و دارغلب هد ۱۹۳ و یظفاحم ردنو یسلاو باج
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 E e یدلیا دلو هد ۱۱۱۵ رددیفح تان دف لع ديل

 هنوز هد 46 رهشنکی هد«٩ یداوا داماد هبیدنفا نیدلایو هداژ یک ایک

 هدنرخالامسر۷۰یدلوایسیضاقلومناتساهدنرخ الاۍذاج 4٩و یسالنمهکم هدمب
 ردص هدنهرم ۱۸۰ یدلدا لزع ءدنرخالا یذاج ۱۷۲ بولوا فارشالا بش

 یدلوا لیا مور ردص هدنناضمر ۱۸۳ یدلدا لزع هد ۱ یدلوا ییوطاا

 یرخالایذاج ۸۷ یدلوا فارشالابق انا هدنسیکیا كنرخالاممر )

 یدلدا لزع هدنشبنوا كيه ایذ هنسوا یدلوا مالسالاجش هدنسءهرع
 هدندقامهدازیوح هد وا یدایا تاف و ینوک یعتلا نوا كنسهحا یذ ۳

 هلفلوا لبلع هدنرع رخاوا یدا تاقیلعت سیونشوخ .بسنل ۴# یدلدبا نفد
 هکیدلاق یلغوا جوا یدا رولوا بایردق هدوهسو عوک ر هلتقشم رازه
 سم )ی عود كندنفا بیدا رد( رایدنفا فرشو ربیتاواو بیدا ینطصم (

 یزاف چاقر كدافوتم رد( رایدنفا دعساو دج یرلمودع كندنفافررشو ندا

 هدنشبكنسهعسایذ ۱۲۳۹ ( یدنفا دجدسلا ) سردم ندندافحا ردشلوا
 a ردشلسا نفد هرادکسا بودا تافو

 كکيرع ندشنادناخ یلتاچ و هلاق ندکیدنو . ( یزاغ ۰ اعام دمج )

 یدیشلوا ناریمربم ینبم هنسهعقاو تامدخ بولوا ندندافحا یک هدنطب یجهشب

 ردشلروس ناسحا ترازو هارهبر و هردوقشا ةميضهرکص بوکسا هه ۹

 ۰۵۱۱٩۳ یدلریو بوکسا هلقلناربمریم یخد (هکب نطصم )یمودخم هد ۳

 كناشاب ینطصم رد( رلاشاب ینطصمو دوو دجا ) یرلمودنحم یدلی لاح را
 بولیدنا تیر هدنوناه نو ردناهلبلح هت داعس رد ( اشا فصا دج ) ودع

 رخاوا بولیردنوک هننلفرصتمیرخوا هلقلناریم ريم ًارخۇمو شلوا روشیس
 قظصم)یهردوقشا روهشمیودحم هکر دشلنالاحن را هدسناخ ميلسناطلس رصع

 رد (اشاب
 هد۱۱۰ ندنبلص كنلعدیس هدنوسب یع ( رزوءهرق دسء.اشاب دج )

 اولحهد ۱22 هلغلوا یساد ( اغا ناملس ) ینبما هرصو یشابیحما یدلیا دلوت

 هدنسههاس یطخ نسح یدلوا رادربت هدننافو یسیاد بوئلوا غارح ههناخ

 هدندردگنمرحم ۱۸۹ بولوا یسادگ نوباه ةنزخ بقعردو ۍتاک هنیزخ
 ۱۱۹۵ یدلوا مظعاردص هلنرازو هدننابعش ۱۹۳ یدلوا یرایرهسش رادوپس
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  0یسادنکک نوباهباکر ًابقاعتم بولواییشابش واچ باکرول ام ور هدا

 یر, كمر ۹ یدلوا لصفن» ییبطهدندورو نوناهیودرا یدلوا
 ردنوفدم ,دوریلس یدلوا توف شب ۰

 ) دوخناطاسبولوا شرف ند واه نوردنا ( هدا زاشاب فسو ۰ كند

 لوا روشمس یدقبح هلقلروشتس بولوا یساغا حاتفم هدنرصء لوا ناخ
 جالا )ردنوفدمهدنسهعشج قلیرب|یدلواتوفهدنسیمرکی كن رفص ۱۱۸۹ نکیا

 نکیا یساغا صاخ بولوا یدضح كناشاب دجا ىلاملا ( كدح دیساا
  ۲۳ردوفدم و ۵ ی دلوا توف هدن>ر ۰

 ) بولوا دابلایش هشرزوا كلع هدرصم ( بهذلاوبا .كي دم
 یذاج ۱۸۹ ءدندافعسرد ی دشم ربحاق یرع رهاط. نداکء بوازق دون هدایژ

 یهچواكنلوصو داکع قحنا هدهسیدلوا یسبلاورصم ترازو ةبتراب هدنل والا .

 ردشمالوابیصن قلاشاب هلکللا تافو هننزکس كنرخالاعیر ۱۱۸۹ ینعی ینوآ

 رکف هکنوح یدلوا ندنانسحم ینافو یدشلا ربخینفحهلواترازو لثان قحا
 یدشلوا قرتم هدفاستعا ۰

 ) ۱۱۸۹مدب لام لیریقو یثابیوبق ردیلءهدنراد دغ ملا
 یدلوا نما رک هد ٩۰ توف هدنناعش ۱۱۹۱ بولوا یرظانوص هلالزعهد

 لاح را هد ۱۲۱۹ (1غا دیعس د ) ییودخم ردنوفدءهدنسوق دنردا یدلوا

 رد ( یدنفامسب اص دج ) ندلاجریودخم كلا ردشلیا ۰

 ) مهاربا یسهدازع ردیلنابب بواوا هداز اشا دم ناخ ( اشاب دج

 لزع هلیتک رح قس هددودح هد ۱۱۹۰ یدلوا یرصتم نایب هنر كباشاب
 د ودنکی اس نایاب هنهدعب بوااققاب هدر هلتنواعم ندرلبناربا قحایدلدبا

 تلود هدننابراحم نارا هرکو ب پوایرنو یاس یوک داشاهدجا یشادنرقو
 لایه ءرلینارب!تقادص فالخ ( اغا دجا ) ,یرداربوردشق | تمدخ نسحه هبلع
 شلاق قرهلوا یعا هدو هللا هبلع هقداصوب اشاب دجا هد ۲۳ ردنشفروق

 ردشوا توف هدلاحوشو ۰

 ) كندنفادوخ یحش یلولخ هدرهشکی . ( هداز فیرش ۰ یدنفاد

 مالسالاجشو ردیمودح كندنفا فیرش نالوا یالنم هسور بولوا لعوا

۳ 0 



 ی

 ۵ وب نخ لغو نسحم هداشاب هحاوخ یب شردت ار تون روکنا
 ناتا اغا هددسشم زای هل و ر ۳ روم ىدا رصتخم یکسموهسیبلاو اس و لىخ

 یرکی كنحر ۲ كب بهاربا ) ییحصشت ردراو یهاحر هدنراوحب

 ۰ ردنوئدم هدونا یدلواتوف هدست ۱

 یسمالنمرانف رهشکی ۰ سردم ( هدازییلعن ۰ ظفاحیدنفا دج جاحا)

 یرکی كل والاممر ۱۱۹۰ یداوا یمالنم هردا هدنناضمر ۱۱۸۷ بولوا

 ( ءداز یصثاحم یدنفا دم هرق ) ردنوفدم هدندراهناسرتردشلوا توف هدنشب

 ردنلوا توف هدا ۸ یدا طاطخرب روهشم ندنلوق ییهلق ید ردللهردآ

 _ ندنسافلخ یدنفا دا مویرصم مشردیلوپقموق ( یدغاک ۰ یدنفا دمت )

 ۰ یدا لاحلعا یدلیا لاح را ہد ۱۱۸۸ تولوا 1

 یسالتمماش هدنرفص ۱۱۸۸ هطلغ ۰ سزدت ردلباتنتع. (یدنفادج)

 ۱۱۸۸و هسخدالبو هطلع هد ۱۷۹ سردم ردلهلق ( یدنفا دمج ) یدلوا

 ۱۱۸۸سردم ردیلن وز رط ( یدنفا دم ) یدلوا یسالنم همرکمکم هدنمرحم

 رلید]واتوف بقاعتمیب رب رب ردرلتاذٍع بحاص یدلوا یسالنمسدق هدزل والامر

 هدلوالا یذاج ۱۱۹۰ بولوا سردمو ماهسرد ردلهنطا ( ۍدنفا د )

 ۰ ردوفدع هدوش وط یدلبا تافو

 ناکس هد ۱۱۸۸ ضنفتاب ندقاحوا ردیرکی (.  رادلع.یدنفا دخ)
 یدلوا یاد مک لوق ضیفتاب ردسرعی هدوب (ا:ا دجع ) رکید یداوا یڈاپ
 رایدلوا توف بقاعتم برر هدرلنو یدلدا لزع هدنسهدء2لا یذ ¥

 یشابیجناتسب هد ۱۱۸۵ بولوا یسادتک یغاحوا یحناتسب ( اغا دج حالا )
 قرا وا یشابشواچ هد ۱۱۸۹ پولوا ْیعب یجوبق ھا لزع هد ۸۷ یدلوا
 كناغا رداسقلادع یشاب یجهبح ) اءا رج جا الا ۳ دلتا لاحت را هنتسوا

 177۳9 هد (هداز اغایردق )هک ردیمودع

 یشاب یحهبح است هد ۱۱۷۵۰ بولوا ینسا هرص هلل ع هد ۱۱۷۱ یدلوا

 هدنسکیا یمرکی كنسهرخالا یذاج ۱۱۸۹ هلبصا-نءرود لزملا دعب بولوا

 ۰ یدلدا نفد هددعشچ ند کس یدل وا توف

 یدلوا ندناکحاوخ بوشش ندلق (شک ارفط «یدنفا نبمادج )

 . یدلوا یسادغک ناطلس هئا هدعب بولوآ قیماایراراود هعلق هد ۹



 بسا 6 و ات ۳ ۱

 هدراف وبج هدهناحوط یدلوا توف هدنشب كنرفص ۱۱۸۸ بولیدا لزع
 اش یتکم کک تارو ردشفلوانفد هنناب اعادلاخ یرد ندآ تافو هد ۳

 لاصا هد ۱۱۷6 بواوا یشابیحوطو یشاب یحوبق ( اغانیمادمحم ) یدلیا
 - هدنابعش ۱۱۸۳ قردلوا یشابیحشوط هدنحورخ نواهیودراهد ۱۸۲ یدلیا

 هدرافرطوا هللا لزع هدمبو شقک هنوباع یودرا قردلوا یشابیجموط  ةلاصإ
 ۱۱۸۲ تولوا یمادھک یغاحوا یحدیع یحوط ( اعا دم ) ردشاو توف

 هدو ( عادی ( شلسا لزع هد ۱۱۸۶ بتولوا یسشاب یحدصع بوط هد

 كنشادمان هدنرخالامسر ۱۱۸۶ بواوایش واچ شاب یغاحوا یجه رع پوط

 ۰ رایدلوا توف بقاعتم ینیربرب امہلا یوم ردشلوایثاب یجه رع ءدنازع
 روذشس,دنکلیخ" ردمودخم كااشا هللادبع .( هدازنسحم ۰ اشایدمم )

 ةر هوا مظعا ردص یرد هد ۱۰۶۱ یدلوا یشاب یحوبق بولوا ندهصاخ

 عسدو شعم ات هد ۱3۰ و یظفاحم ردنا هدعبو یسیلاو شعر هلترازو
 ٩١ و یزوآ هد 1: و لبتوخ هد ۱۹۸۲ و هنسو هد ۱*۱ و هنطا هدناوالا

 ۷۱ تخم هنا هدنرخالامسر ۷ و لیدنتسوک هدمبو ردننو نیتوخ هدنرفص

 رکی راید هدهدءهقلایذ یدلدادرمات ناطلس ایماو یدلوا یسیلاو بلخ هدننابعش

 ۷۶٤ یدلوا یسیلاو ییوطانا قرهنلواخ وزن ناطلسایسا هد ۱۷۲ بولوا یسلاو
 یوک یحند كنلاوش ۷۸ بوئوا یسلاو لیا مور هدنلاوش ۷۷ و هنسو هد

 ص هدنلوالا عر ۸۲ یدلولوصو هدن کس :كنسەدىقلا ىو یدلوا مظعاردص

 هقعب و یدلدا مازعا هسودرآیقاتموهطاهح زوم بولیدالزع هلقلوا یسولفرط

 یدلوا کرب هروم هد |یذ بولوا نوا هشس رب رګ رکسع ندهروم

 . یدلوا مظعاردص نکیا هدقهور مدننابش ۱۸۰ و یبلاو هنسوب هد ۶

 یذاج ۱۱۸۸ نک رولک هطاصلادب بولوا لوغشم هلبابرح هدنوباه یودرا
 بولیروتک هب هن ردا یمن یدلوا توف هددایا نیرق دک ین روت ثكنل والا

 هلومناتسا هرکص نوک نوا یدنلوانفد هناي یسهدلاو هدنسهحاس حاج کسا

 هدکدلروتک هارو یدلدنا جارخا هلتفلک رازه یسهدوسرف یاضعا نوجالقت

 یقوص.كوم ینس.هصقوردشلدا نفد هنراوح یهر یراصنا پونا

 روعشلا مان و جقتسه ۰ قداص .قراف یرارشاو رابخا یدبا یوق یلق یروهج
 یتیم اقا یفاظفاحم یزوایتح بولوا هدزکلف لبخ هدنلئاوا یدارولس هلماعمو
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 د sS هسورب هد ۶: هلقلناریمریم ( هداز و اشاد )

 ۰ رایدلوا توف هدراهنسوب هدرلنون ردشلوا فرصتم هرقنا
 e ۱۱۷۱ ضفتاب بولوا یرهکی ( نارقوبق ۰ اشابدم )

 "نهرحم ۱۱۷۲ یدلوا یساعا دارغاب هدنروم هامر بواوا یاد و

 ترازو هدنلاوش ۱۱۷۵ ردشلوایساغای رکی بولیرونک ًافخ هدنزوقط نوا
 دنرخالایذاج ۱۱۸۱ و مورضرا هدننابعش ۱۱۷ بولوا یسلاو یلوطاتا

 هدشدو هلکلرکسع رس خرق هدنسهجایذ ۱۱۸۳ یدلوا یسلاو نيدو

 وتعد هلبالزع هدنرخالامسر ۱۱۸4 یدلوایساغا یریهکب ابنا بولیرونک
 دلاحر یداماد ردشلوا توف هدهلبلق تدم هداروا یدلوارومأم هتماقا هد

 . یدا ریدمو رداق هکلم ءرادا رددفامهار |

 بتراب بولوا یسادنک اهابدجا یوج . ( هداز تابنوص اعاد )
 اقر ردشلریو ترازو هد ۱۱۸۰ بولوایسلاو باح هد ۱۱۷۹ یناربمریم

 رس ییارنو شلوا یسیلاو ادص هدنرخالایذاج ۱۱۸۵ هللع هرکص هنس

 ۰ یدنا رادکشیاو رادتقایذ ردشلواتوف قزهنلوب هدرلاروا ۱

 دعب یدلوا یسالنم سدق هد ۱۱۸۲ و سردم ( فلم ۰یدنفادج )

 دولوا ید یدنفانامع ندهینابعش یولغم ( یدنفادحم ) ردشلوا توف
 ۳۲ یوسوک ردعلواتوف هد ۱۱۸۲ هد هسورو شوا ندنحاشم ییولخ

 دنسکیانوا كننابمش ۱۱۸۷ بولواسردم ردیلننک ۱ ( یدنفادح ) ردنوفدم

 .یدنفاروصنم دمج ) ردنوفدم هدنناتسرق رلاغاقا هدرادکسا ردشلوا توف

 درشل ديا فیطلت هلا كلسردمو ردشملواربدم هنسافشرادهہنايلس بولوا ندابطا

 ۱ ۰ ۰ یدلوا توف هدنمرح ۱۸۷

 9دناکحاوخ ردندنس برق كشدنفاییات فشویعاش ( یدنفا اهن دج (

 ردرهام عاش ردشلباتافو هد ۱۱۸۰ بواوا

 ۱ بولوا یسادعک وق ماشو بحبولوانداعز ( یدنفادحم )
 ؟دناکحاوخ ضوفتاب هدوب ( كيدمح ) ردنوفدمهدرادکسایدلواتوف هدنلاوش
 .  یدلدا نفد هرادکسا بوداتافو هدنزکسكنرفص ۱۱۸۷ یدلوا

 ءادضک قاحوا بوش ندنغاجوا یجوع (  اغادمم ۰ جاحلا )
 9 ۱۱۸۳ یدلوا یثاب یحوط هنر كناغادمش یلهفک هد ۱۱۷۷ ردشلوا
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 لر ناو ہد نس٥ ع یاش ۱۱۸۶ س رد ۲ فیسلا ۰ یدنفادجم (

 هد ۱۱۷۰ ( هداز راح ۰ یدنفاد ) ردشلیا تافو هدعب یدلوا یسالنم

 ( یدنفا دم ۰ مالا ) یدلوا توف هدراهنیسو یدیشلوا یسیضاق هارفاب
 هدرادکسا یدلوا توف هد ۱۱۸4 بواوا سردمو یامآ یلهدکین ردلهنسو

 ۱۱۸۲ و ماش هد ۱۱۷۷ سردم ) یفاش ۰ یدنفادع ) س ۰ ردوفدم

 (اغاد ) -- ۰ یدلواتوف هد یدلوا یسالن» همرکم کم دیو ایف

 یسادتک لوق هلبا عیرتس میفرت هدهنسرب بولوا اغارضحم ضیفتلاپ ردیرچک
 هدمب یدلدالخع هدندنوا هدهامر تولوا یساغا یریکپ هد ۱۱۸۶ ردشلوا

 ٠ ۰ یدلواتوف
 رادقوح بواوا ضیفم ندنوباه نوردنا (.  دسسلا ۰ اغا نیما دمت )

 لاح را هدتمدخ وا هد )٩۱۸ی دلوا یهاشداب رادولس هد۱۱۸۲ هدعب و یراب رهش

 كنسیتح ردبلوا ران دنا تافو هدتمدخ و لعفلاب ردن وفدم هد هم ایا هدرادکسا ردشلبا

 اد ) -- ۰ ردشغاان یتکم شاط هدهغردق ردهلسهمهر هوسنا# یرازع

 هدنناضمر۱۱۸۰ یدلوایوققابشاب هد وناهیودرابوا وا یشابیجوق ( مت

 باستحا لوماتساو یشابیوبق ( اغالع دجم ) ردشلواتوف هدعب یدلدنالّزع

 هدنماح یتع ءدلاو هدرادکسا تودا تافو هدنجحر ۱۱۸۵ بولوا یساعا

 ۰ یدلدا نفد

 تولوا یساغا نوردنا كناشاب ىلع هدازبح. .( هزابا اغا
 رلکب شعع هلقلناربمریم هرکص یدلوایساغا ناکرت هدنسهرخ الا یذاجج ۸
 ردش هدنرخالامسر ۱۱۸۳ پواوا یفرصتم دننوک هد ۷۹ یدلوا یسیکپ
 هدلاوش تولوا رومأم هنتیعم یرکسعرس نادنبهدنلوالایذاج یدلوا یظفاح

 ۱۱۸۶ یدلرومناسحا تا هدنل والایذاج ۱۸۳ یدلر و یغتایهس لیاخ
 هدنناعش هنسوا یدلوا یظفاحم هرتسلس هدعب بواوا یظفاحم لبعاسا هدنم ِ

 هلیساحر یناخمرق هدلاوش یدلردنوک هتماقا هلیدنتسوک بودیا باع قترازو
 كندوحو یدلوا موف امداتهد ۱۱۸۵ یدلروتک هنوباهیودراهداعالابیراز
 هوسو نسح ندنتکرح ری ماظن هدفا عيش ردد وفده هدرادکسا یم 1

 هدنقووا هدوب ( اشاد ۰ هزابا ) رداشاب مهاربا یردارب ندشملر وک قا
 یدشلدا بصن فرصتم هنک وا ناطاسو ردشاوا ناربمریم قردنل و هدیرب

3 
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 عور ناطلس هم اص ن نایک هئسوا ید وا ایردناد وق هدنرخ الایذاچ ۱

سلاو لوطاا هدنلاوشو یسلاو ندو هدنابعش ۱۷۸ یدنلوا
 هتسو اقاعتم مو ی

 REE نیتوخ هدنمرحع ۱۸۳ تولوا یسلاو لیامور هدنلاوش ۷۹9

 یاتشا هد ۱۱۸5 یدلدا منعا «یع هلعغر ترازو هدنلوالایذاج یدلوا

 هلنعاضوا ضمب یرلیرکیقحنا بول وآیسیلاو بلح و یرکمعرمقالفا هلیترازو
 نظباس یرصکی ودرا ردشلوا توف ةدند رلتوانکیآ دکر کرب توری درک

 ینیدلوایئواخرو لهح هدرکسغلاعا ردشلوا توف هدکلرب یخد ( اعا دجا )
 - رولشالک | ندنلاوحا کودا فقاو هدايز ندرکسع هکلم ءرادرو

 یہا دیک لوق هذ ۹٩ب ولوا یرهک:ندک لدنبلعت : ( یلح ۰ اشا دج (

 ءدناوالاسر ۱۱۷۰ بولوا .یساغا یرهکی هننسهج|یذ هتسوا ئدلوا
 ز وسیع هدب رخالایذاج ۱۱۷۳ یدل وا یقفاحم همناحهالق تدم بولیر و ترازو

 رصم ءالتمرع ۸۱و هفروا ءدعب كمالس هدنلاوش ۷و لیا مور هدنخر ۷۲

 ردن هلساعضنا یرلقایئس زاعاو سیلک هدنناهش ۸۳و هقروا رارکت هد ۸۲و

 یسایاهرهاردنن نک ردا برح هدنراتهح نادغب هاهسور یدلوا یرکعرس

 اتوعطعهدنرخالایذاچ ۱۰۸5 شا هظفاحم نسح ی هعلق هلکک هتکر ح یخد

 لتواخرو علج رد شیلا هدا عردعهساف و
 ۱ «یدلروکیتمدخ هدد رام هددسیا

 هزکنصو یسادتک رلیجوبق قردلوا یاب یبوبق  (دس.اشاب دع )
 هدمبو لیا هدحوق قرملوا ناریمریم هدنلوالامر ۷5۰ تولوا لوا روخاریم
 یسحهحزح یسودراردن هد ۱۱۸۳و ردشلوا یفرصتراصحهرقو كنالس

 ( اعا دج ) رد ( كن نام دسلا ) یودخم ردشلوا توف هدرلاروا بولوا

 نمرج هد ۱۱۱۷ جوراب ندنفلاغا حاتفم بول وا ضیفم ندنوباه نوردنآ

 ۱ هتسود را اشاب مراص هلسه.ا ییا مور هد زلهنس برح هرکص یدلوا قرصتم

 ° رۋ توف ءدرلوصو) نفع ول هلام وطنم شلوا یبهخرح

 بلحهدنسهدعلا یذ ۱۱۸۳ بولوا سردم ( ,داز یضاق ۰ یدنفادم)

 سردم ( یدنفا نجرلا دبع ) یعودخ ردشلوا توف ءدعب یدلوا یسطاق

 ردندلاوم یخد ( یدنفا دج هدانضاق ) یدلوا یسالنم رکبراید هد ۱۲۱۳و

 یدلیا لاحرا هد ۱۱۷ بولوا (هدازضاق) هدو ( یدنفا دحج فرش )



 2 ۳۰ و

 هدنبنالوا یال برا ااو شو ٩ طفاح + تا

 هلا تافو هد ۱۱۸۲ بولواندنیسردم هدو ( یدنفادجم دسلا ) ردشلواتوف

 بولوا ندماعسرد رددابا یو ( یدنفا دج ) یدلدا نفد هنسوبق هنردا

 رد(یدنفا دجا) یلکر دنیداماد ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدا

 ۱۱۸۲ سردم بولوا یودحم كندنفا ینطصم ردیاباتنیع ( یدنفا دج )

 هددجا هحهرق یدلواتوف هد ۱۱۸۳ یدلوا یمالنم رادکسا د اید

 توفهد ۱۱۸۲ بولوا ندنرلنرا یشاتکب ( روبلعت ۰ یدنفا د ) ردنوفدم

 ردما رهشکی (یدنفاددس) ردنوقدمهدنسهب رت ید یراذف راصح یدلوا

 بولیر وقلناکحاوخ لزعلادعب یدلوا یسادتک هنیزخ ضفتلابندنوباهنو دنا
 ةدولادعب بونلوامازعاه ییا نوک اقر هد۱۱۷ع یدلوا یسیحهرک دن هیلام

 یدلوا یسجهساحمنیمرح هرک ییاهد۷۸و۷ و ییح هبساحمهنب زخ هد ۵
 (یدنفا دع ظفاح دیسلا ) ردشلسا نفد هنراوجافو بودنا لارا ۳
 ۱۱۸۲ یدلوا یسادغک نواه ةنزخ شیفلاب هدنواه نوردنا ردیل رهشیکپ

 لا ( یدنفا دم ) ردنوفدم هدنشاب هدازهش یدلوا توف هدنزوقط كننامش

 ردشلدانفد هرادکسا یدلوا توف هد ۱۱۸۲ بولوا قرصم اشاب هللادبع

 هدنجوانو كنرخالامسر ۱۱۸۳ بولوایتاک یماج هدازهش ( یدنفا دم )
 یغکیایناحوا رادولس ردلهبلف ( یدنفا دم ) ردنوفدم هداروا یدلوا توف
 نفد هرادکسا یدلوا توف هدنرب كنلوالا مسر ۱۱۷۹ بولوا یسفلخ
 : ندا

 ردیمودخح كنیدنفا هتلادبعمالسالا مش ( هداز یعقم+۰ یدنفا دم )

 کم هدنا والامیر ۱۱5۱ بولوا یسالنم ماش هدعب یسالنم گیرید 4 نر

 بولوا یرکسعضاق یلوطانا هد ۱۱۸۰ یدلوا یسها لوبئاتسا هدعبو همرکم

 كتناضمرهنسوا قرهلوا یرکسعضاق لیامور هدنیحر ۱۱۸۳ هللنع هد ۷۱

 ۰ ردندهسر یالع ردنوفدم هدوبق یرک | ردشلوا توف هدنستلانوا

 كناشا نسح یجاح یداماد كناشاب نیهاش ردیلشیب ( اشاب دج

 لزا نااار وط ۴ د ادک هنساد پولوا یسمدا زیر |
 یریکیہدنلاوش ۱۱۷۰ یدلوا یدک لوف فا یدتک هنفلاعا هشفس هدمب

 ییاقمعاق ترادص ترازو ةبتراب هدندرد یمرکی كنرخ الا مد ۷ ین

 ی و و

 ا

e 
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 r ٤ دسورب و كينالس هدلاوش ۱66 یدارو قل هدرا ا
 . یدلوا دعاقتم هلا صاخ شورغ كم یتلا یونس هلغلوا للع هد ۷
 ۱ ندتلعینیدل وا التم یدلوا صحیح هتماقا هدتسه اش حاس هدي راصح یلوطااو

 هنانحاسهدشاطکشب تیا یدمهلوا قفوء هدهسیدک ود رلهسک نوجا صالخ

 "دوست هلفاقوا یرد د یدلاق یردق ههبحاصم هلا هکرت تولوا مقم هدنس

 مدا زهش یشن 4 توف یارک نک تار ۱۱۸۲ یدا ردا روما

 یکی كناضمر ۱۱۹۷ | كردم ( یدفح یدلدان هفد هاب یردن هدنشاب

 بولوا ( كب ميهاربایاح ) یودخم ردنوفدم هدشای یدلوا توف هدنسید

 ردوفدم هداروا یدلیا تافو هدنلاوش ۰ ۷ ( كار لع ) یودخ كنو

 اقشا هدهساما نکیا کب یالا ساویس ( ہداز یراص ۰ اشا دمح )

 ی ام a یک یلغوا یضاق هلتعاص2 راهظا و شفاوآ مادا هدنت مدح ییدات . 1

 هلترازو هرکصو موروح هلبا قلناریمریم هدنرفص ۱۱۷ هلغلوا شا لاصبتسا

 نیکست ینلقشیراق کءداروا بولوا یسلاو صراق هد ۱۸۰ و ناو نوز رط
 لیا عا ًارخومو ش !ردنوک هدنلظفاحم ردش هلشالو ساوبس هدعب بودا

 هرکسع لاعا و ردا« روسح یدلوا توف هدنرفص ۱۱۸۲ ردشلرب و یاس

 ۰ اشایدمح ) یدا انشا فراعم <« وک هفطل رهام هدهب انس روما ۰ رداق

 فرصت نیرذپ هد ۱۱۷۵ بولوا ندنرلاشاب قلدووانرا ( هداز اشاب داهرف

 ۰ ردشلوا توف هدرلهئسو هدعب یدا

 ردقهنسزونوا بوشت ندنعاجوا یحموط ردلهفک ( اغاد حالا )

 ۱۱۸۲هلبالاصفنا هد۱۱۷۷ ردشْفل وب هدقلیشاب یحشوط لاسییخ ربو هدکلطباض
 بوقمی)یمودح ردشعای یتسهرانمكنمءاحاغازوریفیدلواتوف هدنزکس كنلاوش

 یدلوا توف هدنشبنوا كنبحر ۱۲۸۵ بولوا ندنناطباض یجوط ید ( اغا

 یدلیا انب بتکم شاطر هنفرط وشراقكعماح روك ذم ینیدلوا نوفدم كنرد

 ییعتلازوتوا یدلوا یثاب یجهبج بولوا یمادنشک یغاجوا یجهبح( اغادج )
 یر ردیلهفروا ( اغادجم جالا ) ردشلوا توف هدنلاوش ۱۱۸۲ «دتعاس
 لاح را دنه اید ۱۱۸5 لزملادمب یدشلوا یشاب یحوصکس بولوا
 بولوایهاشدا بحاصم ( اغا دج ) ردنوفدم هدنبد راود هدرادکسا یدتنا

 ۰ ردوفدم هدنعماح همزایا یدلوا توف هد ۶
 سرا میس هد کاشت E هد

3 



ay, a 
  ۱۳۰۹لاحرا هد ۱۲۳۰ ( كب دوم ) یسهداز هرکی دلوا جا ی

 ..راردنوفدم هدرادکسا یدلیا

 هرکص بواوا یتاک ناوید هننرابلاو ردلحت ردل هه خا . (اشایدمم )

 ۱۱۷۰و یدلوا لوق قابشابو یشاب یجوبق هدمب یدلوا ادٌقک هاش قحا
 . میر هنسوا یدلوا یشابشواح امت هد ۷۱ لزعلادمب بولوا یشابشواخ هد
 هدننحر ۷۲ و لیا مور هلترازو هدننابغش ۱۷۱و یسادغک ترادص هدنرخالا

 رصع هدنمرخ ۷۰ و ایرد نادوبق هدللوالا" یذاج ۷۰ و یسلاو نندو

 یناقشیراق یک هداروا یدلوا یسیلاو صراق .هد ۷۹و هنوق هد ۱۷۷و یسیلاو

 هسشاط هدنغانوق ییاشاب هلتنوعر و تنوشخ یلاها هنرزوا ینقا عفد هلوهسلا

 ۱۱۸۰ ارام هدنرورم نوک اقر هلساصا هنسودنک ءاضق یربو راشع وط
 هماخ تحاص سم یراوطا هللالدع هدراتالو ردشلوا توف هدنسهدءقلایذ

 قرلوا ندناکجاوخ ( كردهسا ناماس ) یودم ۍدنا تاذر كاش مترو
 ۰ ردوفدم هدرا کشا ردشلبا لاح زا دن رقم ۹

 هدعقلایذ۱۱۸۰پولواسردم رد روصنم نصح ۰ ( دسلا ۰یدنفادم)
 هنالوق-هوتالوقنمو روهشم هللاتامواعم و هطاحا ترثک یدلیاتافوهداروآ هدنس

 بواوا یرایرهش بحاصم ( ریما یروق ۰ یدنفا دج ) یدنا لضافر انشا
 ۰ ردنوفدم هدهکتر هدزوقلب هللوف هد ۷

 بولوا ینسا هناخشمآ و یشاب یجونق ضیفتاب ( غاص ۰ اغا دج )
 قیدنص ( اغا دج ) یدلوا توف هدتمهدخوا قردلوا لصحم سیربق هد ۲

 ۱۱۸۶ یدلدا لزع هد ۱۸۰ یدلوا ۍشاب جوو یکرک هد ۱۷۷ و ینیما
 ۰ یدلدا نفد هنشوقو اغا هلنالام را هد

 ۱۱۸۱ الوزعم بولوا یساغا.هرهاع زالک .( قدنف ۰ اغا د )
 ندءهرحاع "هناسرت ( هداز باطخ ۰ نادوق دج 1 یدلوا توف هدناضهر

 توف هدندرد یمرکی كن رقص ۱۱۸۱ یدلوا یر نامل هد ۳ ضفتلاپ

 ( نادوقدحم) نواه اتر هدر یرصاعم یدنلوا نفد هکلکوروح ردشاوا

 ۰ ردراو

 هدننامز یرد ردیمودخ كناشاب ميهاربا داماد (ک + اه دع)
 , دیساما هد ۱۱۰ یدلوا یهاشداب داماد ترازو ةبتراب هدکلرب هلبا اشا لع _



 سن یار یک ری E ۱۷۵ ا
 ۰ یدلواتوف داروا قرلوا قرضتم ترس هلقلاشاب ی 3

 هه نوردا ردسودحخ كياعا لبلخ زاد لس ) ك رع (

 بولوا یثاب یجوبق خارخالا دعب یدلوا یرایربش رادقوح بولوآ ضتقم
 یسماهاسر هدنلوالاعسر ۱۷ قدل وا ساعا رادیلس هدنلاوش ۷۱ ۱ 2

 یدلواتوف یرخوط هنلاس ۱۱۷۷ لزعلادعب یدلوا لکو نادوبق قلارارو

Eیدلوا توف هد ۷۳ بولواییج هچما زور ناخ لس ناطلس ( یدنفادجع  

 ضضم ندنواه نورسنا ردیلنابلغاچ ( اعادجم ) یدنلوا نفد هننارازح ابر
 د زدنوفدم هدرادکسا یدلواتوف هد ۱۱۸۰ یدلوایساغا اتفم بولوا

 سردمرد مودع یدنفادجا موجلاقراس ( هدازيحم ۰ یدنفادمم ) ,

 ۱۱۷۸یدل وا یمالتمهکم هدنمرحم ۱۲۷۰ یمالتمهب ردا هدشناحمر ۱۱۷۳ Dia تک

 (هداّرعاما - یدتفادمم حالا ) ردنوئدم هدنسوق هنردا یدایا تافو هد "
 هد ۱۱۷۸ یدا ندحماشمو ندناضق فارشا ردندنناقلعت یدنفارع یحاح

 ۰.یدلدا نفد هنسوق ه ردا بودا تاقو

 یذلوا یسالنم هنرداو حرم ۰ سردم ردلدخسح| (یدتا دج)

 - زدنوفدم هددجا هحءرف یدلوا توف هدننکیا كنناضمر ۸
 هرکصویئاب یحوبق رد مودع كناشا دمعدالو ( تلح.اشاهدجع )

 اا ترازو هدنسهعا|یذ ۱۱۰٩ یدلوا قرصتم دج بولوا ناربمریم ۱

 هدنرخالا یذاج >۰ رکبراید هدنناضمر ۵4 هبنوق هدنناضمز ۱۰۸ بولیروس

 هتدفایقو لوطا هدنامش حام زاص رق هدناضهر هس واوا
 زوسآ هدنلاوش هو ندا هدنسهدعقلایذ ۱6۳ هقر هددح |یذو نوزب رط

 هدرج هدنلوالاعسر ۷۳و نیدنا اب هنطا هدنبحر ۱۹۷و لیا ًاقاعتمو 3

 یداوایسیلاوماش هللا عح تراما هدنلوالایاجوماشسلبارطوادیصهلیفاءوبشاب

 هنطا ا هد ۷٩ هسوق ۳ هدئرقص ۷۵و هقر 3 هدن رحالاعسر ۱۱۷4و 1

 هدهسیدلوآیسیلاو هنطا لالهدمب هنوق الا هدنمرع ۷۸یلوطانا هدنحر ۷ 1

 ةع زحل یوق .ةیکشلاددش یدلیا تافو هدهنوق ةکر لا لبق هدنمرحم ۱۱۷۹
 یتهلیلحرد (رلاشا لعایسا ۰ دجا < مهاربا ) یرلهودم یدنا ردتقم « ردم (

 (ثیح) یودخح كن شاب دجا ردشلوا توف هد ۲ ۱ ماخاحلز هحاح ۱
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 :- یدلوا توف ا ا ج هلال ِ

 ۱۱۷۳ بولوالکو یسادضگ رابجوبقو یثاب یجوق ( اغادجم )
 هد ۱۱۷۵ پولوایساغا رایهابس هدنلاوش ۱۱۷۳ یدلوالبصا هدنسهب | یذ

 ( عاد ( یدلیا عضو هرانم هب هناحرداق ردشفلوا نفد هک بوداتافو

 هدرادکسا یدلوا توف هد ۱۷۹ "الوزعم بولوایسادنتک یناعوا یتج درع

 توف هدراهنسو بول وا یاب یحوا ( اغاد ) یدنل وا نفد هدنید راود

 جاحلا ( یدلیا فقو ییامر ؟ دوماج هدنشوقوب اعا یداب نده رب یدلوا

 یحوبق هد ۱۱۷۱ بولوا یسادضتک كد ینما یقحای 1 یالس ۰ اعاد

 بولوا یرظان یسهنانوراب یلولک هد ۱۱۷۹ و یدلوا یسبعلیا هل هلقلشاب
 ۱۱۷۷ قردلوا یشاب یحوق ( یارسقا ۰ اعانیما دمحم ) یدلوا توف هدسب
 ۰ اغادجم جالا ) - ۰ ردنوفدم هداشاب ردح یدلیا تافو هدنشب كنحر

 یدای عماج یتسهناخ یدلواتوف هد ۱۱۷۸ بولوایاب قالوص ( شاقروم"

 ۰ یدتا عضو ریتم هعماج ییار و
 دعفدكليا هدنناضمر ۱۱۷۲ بولواندنی-ردم رددج (یدنفادم )

 یسضاق رادکسا هرکص یدای ر ندیطاحشب نانلوا لاخدا هنسرد روضح

 مازعا هن ییوسلکو لع هدنسهع یرفص 6 هلکمرت سوک صرح بولوا

 یودخ یدلوا توف هدعب یدنلواقالطا هدنلوالایذاج یتیم هنلضف یدلدبا

 ( ریما یسوک . یدنفادجم ماشادبسلا ) یدلوا مالسالایش یدنفا ی[طصم

 هدنزکسنوا كنرفص ۱۱۷۰ یدلوا یظعاو هیفوهایا بولوا ندنرلعش راطق

 تافو هد ۱۱۷۰ ( یدنفاقح نسح ) یلغوا ردنوفدم هدوبش وط یدلواتوف

 دس: ) یدایرصع دن رف بولوا ظءاو .ثدحم ۰ رسفم یدلدنانفد هنای هلا

 توف هدعب_تولوایمالذم انعم ,دنس ها یو ۱۱۷۵ سردم (یدنفا دم

 ۱۱۷۸ یدلواسردم بوقبح ندهصاخ ٌهناخ ( یدنفاد ۰ ظفاح ) یدلوا

 ( یدنفادحم ) یدناوانفد هداشا ردح یدلوا توف .دنسیکیا كنلوالامسر
 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۷۱ بولوا یدنشقنو یصش شاب قبحا هدهسور

  لیدنتسوکهرکص یدلوا یشابیحوبق ( هدازاشاناع هکرس ۰ كد )
 .هلقلیشابیجوق هنن هرکص یدنلوالزع هدنلوالایذاج ۱۱۷۱ بولوایماولریم

 .قلناربم بم هد ۱۱۷۵ لیدنتسوکه دعب یداوا یسادخک رلیجوبق



 eS ا وچ
 اق اتق کب ول و ی ماب رنا یی هد وایضاقههمرکمةکم ندنکلەخاوش ا

 بواوا سردم ردیمودع كندنفا نع یلههاتوک (یدننادم) ردشلوامقاو
 ( یزارک ۰ یدنفا دمع ) ردنوفدم هداشاب ردح یدلوا توف هد ۶

 دم دیس ) یدلدا نفد هرادکسا هلتوف هد ۱۱۷۶ بولوا نداضق

 هدهنا_سرن بودا تافو هد ۱۱۷۶ بولوا ندنیسردم ( هدازیضاق ۰ یدنفا
 بولوا یوبنترضحمداخ ردماش یدنفاد یجاح) یدلدنا نفد ه هردزع وط

 < رددهنظم یدلدنا نفد هدجا هحهرق بواوا توف هدنرخالایذاجج

 بولوا یسادضک اشاب نع هدازیکح ردلهتسو (  مالا ۰ اشاد )
 رومأم دەت نوب هد ۱۱۹۵ یشابشواچ هدنرخالا ممد ۱۱۹۳ یشاب یجوپق
 بولوا یسلاو هنسو یناربمریم هسراپ هدنحوا كنرفص ۱۱۰ بولوا

 هلفلوا یسلاوهمای هدنمرحم ۱۱۷: یدلروس ناسحا ترازو هدنرحالایذاج

 شلسا مازعا دوعسر هلعفر ینرازو هدهرخالایذاج و شلک تیاکش ندهنس و

 هدنارسقا یعوطقمرس ردشعا تافو ًاسدأت هداروا هدنسهدعقلایذ ۱۱۷٤ و

 ندناکحاوخ ( یدنفارع یجاح ) یمادک یدافاو هکلم روما ردنوفدم
 یدیفح كناشاب و زدنوفدم هدرادکسا هک یدلوا توف هد ۱۱۸۶ بولوا
 - ردشلدا نفدهننای كادت هدرادکسالرداتافو هد ۱۲۰۷ ( كالا فطل )

 هد ۱۱۱۸و یسادځک لوق بولوا یرچگی ردلههسخا . ( اید )

 یفیدلوا رشبم هلترادص قرملوا رعشتسم اشابلع لقب یدلوایماغا یرچکی
 ناربا هلبا اشاب بغار یدلیا مازعا هاسیننم بولوا قفوم هنلزع بودیشیا

 یساغا یرهعک ًابنات هدنجوانوا كنمرع ۱۱۷۲ هلذلوا ینلشادقرا هدنرارفس ۱

 ` هن قحا ردشلربو ترازو هدنمرخ ۱۷۳ و شعروتک توردتا بصن

 هدنطساوا ۱۱۷۳ بولیدا بلج اغادحم نارق وق ًافخ هلقمشلاچ هترادص
 هدندمزا هدارواو یدلسا مازعا د وللدمنکیا هدننظ ینحلوا نادوق هبالرع

 ۰ یدلوا لما لئاح یحرح هددسیا ندربدو تفاللها ردشلوا تا

 رد هود كشدنفا سپردا ندملاوم ) هداز سردا ۰ یدنفادج ۳

 ۱۱۷۰ یدلوا فارشالا ببقن هدنرخالایذاج ۱۱۷۲ یدلوا النم ۰ ۳9

 مساق ( یدنفادچ ) -- ۰: ردشل واتوف هدنجا هنسواو شلسالزع هدنمرحخ

 ۹ هد ۱۱۷۵ بولوا یماغا هداعسلا باپ ضیفلاب هدنواه یاس ردیلاشاب



SEس  Eبس  

 ١ رقا شامل وا لزوکی سادص رد همنوق دا ا ي

 بولوا لواماما هدنل والامسر 2۸ یهاشداب یا ماما هدننامش ۱۱۵ ردشلوا"

 ۲۷۲ یدل وا لوا ماما امنات هد رفص ۷۱ یدلوا ئسالانم هن وق هلال زعهدنهرحم ۱ ٩>

 هعرک ردنوفدم هدرادکسا ردشلوا توف هدنمرح ۱۱۷6 هللزع هدنلاوش
 دج یجاح ) ردبسهد ز ردار یدنفالیلح هک رد دنفا قطصمس ردم یسەداز

 هدنسسوبق هنردا یدلوا توف هذ ۱۱۷۳ ردنلداباها هن-سوب ( یدنفا قصو

 ۱ ۰ ردنوفدم

 یرایرهش یراتسدرس ضیقلاب ندنواهنوردنآ ردیسوعرب . (اغادمم )

 روحاریمو یثابیحو,ق بولیدنا حارخا هدنط-اوالوا ناخدوج ناطاس رصعو
 باولوا یساغا رادنس هدنلاوش +۰ و یسادهک رایج وق هدنناضمر, و ییا
 بول وا یسادضک نایحوت هدنناعش ۱۳۵ و شلدا رول ههنسوب هد ۱

 ۱۷۳ تولوا ینا زوخاریلم هدنمرع ۷۰ یدلوا رومأم هنناخ مرق هد ۸

 شلسا سما یسهامیج ندنعهاخ هللزع هنسواو شلوایساغا رادحس هدنرفص

 (اع دمع ) و یشاب کیت (افا دنشحالا ) یدا نسم ردشلوا توف هدعب و

 رایدلوا توف هد ۱۱۷: تولوا یساعا هعلق رد رهش

 نواه ةنزخ ضیفتلاب ندنوباه نوردنا ( یافوقوم» یدنفا د )
 ۷۲ و یجنافوقوم هدنلاوش ۱۱2۸ هلقلناکحاوخ جارخالا دب یدلوا ینادٌقک
 دم مام هدنم رخ ۷۶ بود اتع نع هج لزعلادعب یدلوا ییماهب را ےک

 هدرادکسا هما لاحت را هد ٧٣١١ بولو ان دلاح رو ناکحا وخ (یدنفاد )یدل وا توف

 (یدنفا دچا ( هداز یحهربخ یسهقیلح شاب دنا ردشلدا نفد هد دانع

 ۰ ردنوفدم هدونا ردشلوا توف هد ۱۱۷ ید

 ردنمودخ كن طصمدج یحاح یوفک ردنامرکقا . ( یدنفا دم )

 ةکمهد۷۳و یسالثمرصم هدنمرغ ۷۲ و یسالنم ریمزآ هدننحار ۱۱۵ سردم

 هدعندو ییاعم یدلبا لاح را هداروا هدنمرم ۱۱۷6 یداوا یسضاف دمرکم

 دیراحو یواطم یضاقیدا هدنجما هقفورقف نکیالضفا هدهلاع مولعورحا

 هدنیلط شر و هوهق بولکهنسهطوا یشاتکیرب هد زقف ع «هہ رع »:یدزای هشاح

 دینی امرکقایسهحاوخ نواه یارسیا» هللا دنخرهز هدکدلیاناسیتیدلوا

 نواهیارس هدب یدد« كسةحملاق هداروابوداتع زع قردلوا راوششرب



 ۱ Cz و
 و ضیف ندنوباه نوردنا ( هداز سابع.اغا دژ

 . هی هدنسهدعقلایذ ۱۱۷۱ بولوا یشاب یجوق جارخالا دعب یدلوا شاب ۱
 یارس (هدازعاما ۰ اعاد ( یدنا نسم ردشلوا توف هداروا یدنلوا مانعا

 هددناسرتیدلواتوف الوزمم هدنرخالایذاج ۱۱۷۱ بواوا یسادخک ۍساغا

 تواوا یک ده کناطا دچا فوقووا ) I J یدلدا نفد ههرد زعوط

 اسدأت هدن والامسر ۱۱۷۰۱ قرهلوا یسهدوو ناکرت و یا یحوق هلستلالد ۱

 هللاتافو هد ۱۱۷۲ بولوایثاب یحوبق ردیناتسعاد ( اغادجم ) یدلوا توق

 غ اینا ۱۷۲ بول واینصازوط (اغادعدیساا) یدنلوانفدهنراوج افو

 كناءارعیحاح یشاب یحهوهق ( اعا دمج جالا ) ردنوفدم ہدوبا یدلوا توف

 ید وا حفد هرادکسا هلباتافو هد۱۱۷ ۲تیولوایئاپحوبق فا ردمودخ

 . رد( یدنفا بحاصرع ) یودم
 هدنرخالمیر ۱۱۷۱ بولوا یشاب یسرغز رس رنک: ( یلفو.اغا دج ) . "
 نوا كمر ۱۱۷۷ یداوا یسافا یرهکی هدننام# هتسواو ا لو
 یرھکی (هداز بطخ ۰اغادحم) یدبا ندافرظ یدلوآتوف هدمبهللزع هدنسکیآ
 یدلوا یماغا نیتوخ هدنرخالامسر ۱۱۷۰ قرهلوا یشاب یجغز هدتغاجوآ 1

 بولوایثاب یجرغژ هدنابمشو یشاب یحنوسکس «داوالایذاج بولیروتک هدعب
 یساغالوممالاسا ردن کی ( اغادم ) یدلواتوف هرکضول زع هدنحر ۱ ۱۷۳ ۳

 ۳ یدلدما نفد هدجا هحءهرق بودا تاقو هد ۲ بولوا

 لوبناتسا هدنلاوش ۱۱5۰ ندنکلهفلخ هشولوا (یدنفا دج جاا )

 هدرادکسا یدلوا توف هد ۱۱۷۱ قردلوا لوا رک دن هرکصو یسیجهمطاقم

 ۱ ردن وفدم هدءهدلاو کی

 لب مرح هد ۱۱۹۰ بوشش ندإق ردیل هنا وط ی

 یسحهساح لوطا ا هد۸ یتیمازیطم هد 0۷٩و تاک اد .رکصو یسحهعطاقم

 رد وفدم هدرادکتنا یدلوا توف هدن تدب تك رخالاعسر ۱۷۳ بول وا

 ناخ قطصم ناطلس تولوا ندنناوعا نوردنا ( هداز یرع ۰ یدنفا دج ۲

 قرهلوا یرلهنس ماعنا رهظم هدننواه سولح هلغلوا یسهزام* تیدوبع ها

 دقن نعبول وا یتسا ه را هد۱۱۷۲ هلقلناکحاوح هدمب ید)وا یهدوو هطلغ

 ۰ یدلوا توف هدنحوا كنمحر ۱۱۷۳ یدلرو هرات ندوصاع 4 هنیزخ
E.فست نخ تا  

۸ 

 ا



 ارن نرود یا ناخ قطمم ناطلس ردود ( 3-۱
 هدادغب هدنطساوا ۱۱۵۶ یدلوا یرایرهش رادقوح ضوفتلاب بونل آ هواه

 دداشاب لععامسا هدادغب هدنرفص 4۸ یدلوا یرایرهشرادشسهدندوع بولیردنوک -

 ةرازولا عم هدنزوقاط كننابعش هنسوا بولک هدکلرب یدلیا لاصیا ینوباه ست
 هلاحاد هسک یدنسم یمظع ترادص نوک ىلا نوا بولوا یعاقمغاق ترادص
 ردصقرهل روس نا->انواهرهم ینوک یجشب یمرکی روک ذم هام یدلروس

 یخدمرک | رادرس هلفلوا برح نالعا ههبنالاو هبسور قلاراوا یدلوا مظعا

 هدنزکس كنرخالاعیر ۱۱۵۰ یدلوا مزاع هرح هلا نواه یودرا قرهلوا
 هدنناخمر۵۷ بواوا ظفاحم هارو هد 6۵ یدشلوا مانعاهزوسیعا هلا لاصش۱

 یتحهنا هدنااوش *۱ دارفلب هدنمرحم ٩۰ یزوا هدنلوالا عسر 6۸ كمالس

 هدنرخالاعسر۱۱۷۱ بول وایسلاو هدحهد ر خالا ع ر كالس هدنل والامسر6

 هرادابواوا مقتسه ۰ لس 1 ملح ۰ فصنم ۰ لدتعم یدلوا توف هداروا

 ریخت ی ید یلح دم یجهقرع هدرادکسا یدا زسرادتقا هدروما تامظعم

 هګدخ هغ رش) یسهعرک ییدلیا كرت قرهلواهبیص هدنشابییا هدشافو یدتیا

 ۰ ردشلوا توف هد ۱۳۵4 ( ماخ

 ۱۱۹۵یتاک هناخ هبح هرک کیا ضیفتلاب ندلخ ( جاحلا ٠ یدنفا دجا)

 ۰3۱۱۷۱ لزملادعب بول وا ییما طم هدنلوالامسر ۱۱۰۷ ینیمارهش هدنلاوش

 ۱ ۰ ردنوفدم هدنراوحافو یدلیا تافو

 ردیمودم كندنفا یسوم یلومناتسا . ( هداز یسومجاا ۰ یدنفا دجم)
 هحرلهنس بول وایتاک ءاپس هدنلاوش ۱۱۸ یدح هبساحم لوطانا بوشش ندمت
 هدنلاوش ۱3 ٤ یجهبسام شاب هدنلا وش ۱۵۸ لواقش رادرتفد هد ۷ یدلاق

 انا هدنلاوش ۸و یسح هلاقم یراوس هد۱ دو یدلوا یسحهیسام یلوطانا
 هدرادکسا یدلوا توف هدنشب كنس ا|یذ ۱۱۷۰ یدلوا یسج هللاقمیراوس
 یدلواندلاح یک یمصح هد و (یدضحدازیموم ۰ یدنفاد ع )ردن وفدم هده دانع

 تافوهد ۷4 ینا دا یسحهیسام نیمرحهدعب و یتاک نابحهفولع هد ۷

 هه ءاریشب لوتقم یساغا هداعسلاراد ( یدنفاد ) ردشلسا نفدهافو بودا

 دیس بودا تافو هد ۱۱۷۲ یدلوا لوزعم هدننابعش ۱۹ یدشلوا باک

 ۱ ۰ یدلدا نفد هنسهرد دجا



 ا ی ار رو Ess ها 3-9 ۱۶۲۰ 5 3

 . بولیرب و كلهحاوخ هرکع یداوا رازای روئوا بوشیلاچ بولونیعت هلفاوا
 یوطاا هدنلاوش ۹ یتاک رادملس هد ۱9۷ یدلوایراوس “طاقم هد

 یدلوا لوا ةمانزور هدنناضمرو لع هدنمرع ۱5۰ بولوا یسحهساح 3 ا

 11۹A یدلوا ىساراقد ا هد ۷۲ وا لزعلادعب تولوا ىسارقد ءدعت E هو <

 ینوکی جد كندعقلایذ بولوا یہادھک تراذص یتوک یحتد كتامش
 هنسهاح بوتل واقالطا هدنل و الایداج ۱۹ یدلدیا مانعا دد هس ورب هطا لع ا 2

 ریبدنو یأر یدلدا نفد هبه قق وط هدوا یدلوا توف نوک ییدلک

 یاب یبوبق هدمب بولوا یسادخت امادجا یهرک ( یدنفادم )

 هد 1۵ و ییمارهش هدنلوالامسر ۱5: و یرظات یسهاحوراب یلوسلک یدلوا ٤

 هدنلوالاعسر ۱۹۸ یدلوا ییما طم هد ٣۷ و یسا ربش ۳3 .د ٩ هلل زع

 ندنکحاوخ (نکی ۰ یدننادع) یدلوایبمااس هناخ رتهم هد ۱۹۹ هللا لزع
 یدلسا نفد هدرلاق بودا تاو هد ۱۱۷۱ نکیا یرظا اختو رای بولوا
 ۱ وا ندا اوخ ںولوا یتاک لالاتم یرصکی ( ءدازرکلود ..یدفادخ ]
 ردوفدم هد وا یدلیاتافو هد ۰

 0 ردمودخ كناشابنانع یلهراز ( هداز یلهراز ۰ اعادت )

 قرم کوا ناطلس هدنسهدمقلایذ ۱۱5۸ یناریمربم ةسراب بولوا نکقم

 . ۱۱۰۳ و ییلاو ساوس هلترازو هدنسیدنوا تنسهدعقلایذ ۱۱۰ یدلوا

 2 ۳ هدنل والامس ۱۸5 و ندو هدنلوالایذاج ۱۶ ونوزرط هدنلاوش

 یردارب یدلوا توف ايدا هد ۱۱۰۳ لزعلادمب یدلوا یسلاو ساوس

 ۰ یدا رصاق کش هراداهلغل وا هدنزرطیب هرد رد(اشاب هللا ضيق

 یرایرہشرادهلس هدعبو رادقوح ضیفللاب هدنوباه نوردنا ( افادع )
 : ۰ردنوفدم هدنسهرتیدنفا یح یدلیاتافو هد۱۱۷۰ یدلوا

 ها ۰ یدما ندالع یا بولوا یاما یثاب اب (  یدقا دج )

 . دجع ) یدلیا فیلأت ی ( رحالا قتلم حرش رنالا فشاک) یدلوا توف
 ۴ شرا توف هد ۰ بولوا یش یہکیا ندنخماشم یدنبشقن دنیشقن (یدنقا

 ۱ ۰ هرردبوفدم هدنعماح ۳1 هدنارقآ



RES 0ها دا و  

 ابحا هلراشا یخد دقارم ضعبو یدلو دوحو ی لا 7 هبا یو
 بودیک هش رش عح هد ۱۱۱۸ یدلواهطسا و اشا رهاب ینطصم هربخ و و یدلدا

 فوشکم دهیموع ترایز یساروا هلفلو یخد یییهانبتلاسر ترضح دلاوربت

 كنو اب دیعس یدهکت ی هدرا یراص ردشللاتافو هدماش هد ۹ یدلوا

 یفشاهاشاب رهاب ییطصم هملاراشم نوجا ( یدنفالع )ی ودع ردشع ایهلس راشا

 ردشللا بصن میش یناو شعاب هیکت رب بولا یتسهچاب كندنفایع یردارب
 ۰ یدلیا لا را هدو یرغوط هنلاس ۰

 هد ۱۱۹۸بولوا جش د۳٣۱۱ هنسهیکتناطلسءاشهدی وبا ۰ (یدنفادمجم )
 نکع هنر وهدنرخاوا ۱۱۰۹ ( هدد دم یرهش )نالوا مش هن ر یدلواتوف

 قلا ) یدنفا مح رادع ) یود#هددینرهشو هد ٥ ) یدنفا دجا ف

 مر lae . 3 یروخم ) یشاب رک اذ نلخو هد ۱ قردلوا جش هنس "

 سم هنس دانح ید ) یدنفادجا ( ینلح كرداتافو هد ۲۳ ) یدنفا

 ۰ ردشلوا توف

 یدلوا یثاب یجوبق ضیفتلاب بولوا ییءهرشط ( دیس ۰ اشا دم )
 تولوا روهاد 4 تعم ی ندو لسا ینلادحنک راح ویق هد ۳

 هد ۱۱52 یداوا ناربم رم قرتلا نما یزاف بورتسوک قار هیناورخ
 یظفاح هعلقدطا هدنحر ۱۱۰۸ و یظفاحم رد هدعبو قرصتم لیا چا

 دادغب( اشابدخ ( - ۰ یدلوا قرصتم كشالسهد۱۱۷۱ و لیدنتسوک هدعبو

 ورا یو ناد نفقا تولوا نزاو كناشاب دجااهداز ی وبآیسیلا و
 ندننافو كنساها یدلواخدیم ها لیامورو یداروسناسحا قلاشا هدداسوا

 لصوم رارکت هد وروزیربش هد ۱۱۹6 ولصومهد ۱۱3: وشعءهرکص
 (اشاید ) ردشلوا یسیلاو لصوم الا هد ۱۹۸ و زور ریش هند ¥ |

 ۱۸ یدلرو یغاصس سیلک هد ۱۱۵۸ بولوا ناریمریم هدون ردا هنسوپ ۱

 یظفاحم هطا هجزو هد ۱۹5 و رد هد ۱۹۵ و یتح ها هدن رخ الاممز

 تمدخلها هدنح وارلبداب !تافو هدیناخ نطصمناطاس رصعلئاوا مهلاراشم یدلوا
 هدنمرم ۱۱5۹ بواوا ناربمریم هدو ظفاح ۰ اشاد ) یدا روغو 1

 . ردشلواتوف ءرکص هنسییارب ٣ وایظفا ردلح
 نارا یردم تلباعابنوب راھ رتو( نک : یا )8

۱3 



 دن شیب قرت ( كب بن قسم ) هدا کی نامعن یودخحم كنوب یدنلوا ف م 9 ماچ بتاک بومبا تافو هد ۱۱۹۲ ( ك نیما دم ) ندناکحاوخ ى 3 ها رے رد( ید یا )یو درو فا.
 ترار یدلدنانفدء رادکسا بول وآتوف هدنرن وا كنل والاعم رو

 - ردتطا لا را هد ۷۸ ) یدنفا دجا یجاح (

 كنددتفا دج 3 یا ماما . ( هدازرکش جاسما. یدنقا دمج )
 ءددچا هحءرق یدلوا توف هدنل والایداج ۱ بولوا سردم ردیمودع
 . رد (یدنفا یدهرس هللا ضبف ) ندیلاوم یودخم ردروهشع طاطخ ردنوفدم

 ۱۱۵۸ ردمودخ كناشا» دجا لنامارف ( هداز لنامارق اش دج )
 دناذغتم هداروا یدلوا یناشاب ترغ سلبارط هل قلقاح وا هدنافو یردب هد
 رد ( اشا ىلع ) ا لغوا یدلوا توق هدا ۷ دنګ شوخ را زلکتا بوللو هدتک رح

 یسالنمماش ءالتم؛سردمردلعوكندنفا دج (یدفک ۰ یدنفا دم )
 لحاف یدلوا توف هد ۱۱۰۸ بولوآ یمالتم هرونم ةندم هد۱۱۰۲ یدلوآ
 يشب ی بادآ هللا یلحرعو هینتسح هلا قلا وباریم یدیالماک و
 - یدزاب رادشاح

 ی ۶ ۱۱۸4 بواوا یی مداح ( یداخ-یدقا ا )
 ۱ (یدنتا دم ) ردراشلک هنداعسرد یرللعوا ردراو قطنم لاسر یداندالّصف

 HERA بولوا سردمرت یسەحاوخ نوام ةناضتکو تدع

 ۰ ۰ یدبا ندالضف یدایا

  هسورب هلیسها هنردا هدب نیما یوتف ۰ سردم . ( یدنفا دم )
 لاحت راددمب یدلوا یسهاب همرکم کم .دنلوالا جسر ۱۱۹۹ یدلوا یسیضاق ۱

 و . ردشلنا

 یردب ردیمودخ كنيدنفا دم دارم جش . ( هداز دارم«یدنفا دع ) .
 - هیدصقترایز قیربقیردب هدناعش ۱۱۸۵ یدتا نطوت «دماش هرکصندتنافو

 ي رش مهاح هلتقو كنزحم لنوشروق یدلیا تماقا تدمر بولک هداعسرد

 ؛مدهام زوقط یتساروا بودیا نایب یغیدلپا هدننامز هيما ینو یک ودیآ



 ۲۳۹ بت

 بقاعتم یربرب بولوا رصاعم رلاعا دع شب و یدنلوا لع قردلوا
 هدا یدلوا توف هد ۱۱۰۰ تولوا یشاب باصق ( اغا دم ) رلیداوا توف

 هدنرفص۱ ۱۲۷ بولوایساغا لوبمالسا (اغادم جال ا)' ردشلدنا نفدهندرآ هب رت

 یناحوا هاس ( هدارشواچ ۰ اعا دع ) یدلدا نفد هرادکسا بودا تافو

 . یدلوا توف هد۱۱۹۸ بولوا یسادنل

 رادحبس شیفتلاب ندنویاه نوردنا ( هداز ناوععاب ۰ اغا دمحم اما )

 كنمر ۱۱۳۷ هلئدوع بودیک هفرش مح جارخالا دعب یدلوا یرابرهش
 هدیهلس رد(یدنفاقطصم) ندل حر یر ندنسهلاع یدلواتوف هدنزوقطن وا

 (كب دشار دجا ) ییودخ كناو هدنمرخ ۱۲۲۲ ( اغا لاص ) یکی ردنوفدم

 ردیلهنسو ( اعا دج ) راردنوفدم هداروا هدرلنوب رلیدلیا تافو هد ۷

 هدنلاوش ۱۱۰۳ یدلوا یراب رهش راداکر بولوا ضفم ندنواه نوردنا

 یدلدا لزع هدنناعش ۱۱۰ یدلوا یساعا راروس جارخالاب هلقلشاب یجوفق

 یشاب هطواو یثابیععاب هدرلبحهطل اب (هداز اغا ۰اعا دخ ) یدلوا توفءدمب

 هرادکسابودا تافوهدنرفص ۱۱3۷ و شلوا یساغا یصاخ هد ۱۰۹5 بولوا

 .یذ ۱۱۹۸ لزعلادمب تولوا یتاک نواه ةنزخ ( اغا دمج ) رد شلدا نفد
 دالا ) ردنوفدم هدنسوبق هنردا یدلواتوف هدنبیکیا یک یسیدقل
 یداواتوفهد ۱۱5۷ بولوا یثاب ناکسضفلاب ندقاحوا رس رک ( یدنفا
 ۰ ردب وفدم هدوبش وط

 مدا راداماد ردلغوا كناثاب د هدا زیا  (رادنود۰ اشا نیمادج)

 باشا هدعب یداواداماده اشا دمخیدامادو رادنود دودنک باست الاب دن اش

 ۱۱۶۳ یداوا لخاد هناکحاوخ هلا لوبناتسا ٌةعطاقم بولوا یاک ناوید

 ییما رهش هدنراحرات ه+ تیاهن یالاق لوزعم تدم لخر هزرکص ناهلات

 هدنلاوشوینما هناسرتهدنسیکیا یمرکی كنسهحایذ ۵۵ ویتاک یرعکی هد۵۸ "
 . بولوا یسادضکترادص یوکی عجوا كنلاوش ۱۱۸۳ یدلوا یمارهشان

 نوا كننابمش ٠١ یدلوا مظعا ردص هلترازو هدنحوا یرکی كنمرع | ٩۳

 بولوا یسلاو رصم هد 7 هدعب یدلدا مازعا هومر هلبا لزع نزد ۱

 ۰ روقو . هیللارفو یدلوا توف هدنحر ۱۱۹3 نوک ینیدلوا لخاد هرصم "

 ید همچو لیبس هنر یردپ نیاق یدیا هجو ۰ ربدم « انشا فرامم



۳ 
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 ان مد ۱۵۷ بوترالزع هد ۱۵4 و شلوا اک یری هد ۱64 بولوا
 ترادص ًاقاتو یمهاهاسرت هدنشب ییرکی كنیرفص ۱۵۸ بول وایناک یهو

 یذاج۱۵4 یدلوا مظعا ردص هدنسیکیا كنیجر؛ ١۸ بولوا یسادتک
 هدنسهدعقلایذ۱5۰ نداروا یدنلوا لاسرا هسودرو لزع هدنسیدب كنرخاالا

 ۱۰۳ یدلوا یسلاودادغب هدنسهدعقلا یذو لصوم هدنل والامس را ۱ لیاخا

 هددیرک هلترازو عفر هلسطاافتسا بولوا مرلامشو یسیلاو دج هدنمرم

 هدومسر ینوک یحنزکس كنناضهر ۱۱۹۶ یدلوا دعاقتم قرنلوا نامرفیماقا
 هلتروق یسابشا بوابیسهناخ یک هدنامرق كوبب یەک یتفو یدلوا توف
 ةتسودنک هلا لیمحت ههنفسرن یخد یسهرباسو تارهوحم تعقیذ ردشمام

 بولوا قفوم هدنامدخ یئتیدنلو ةرادصلالق ردشعاب دلو یک نکرولیردنوک

 بواوا زو یش یس یدادددحو صیرح ردشمامارب هثیارب ةرادصلادعب
 شیورد) یدیفح رد(كیمشاه)یعودخم رده وقرینمرب هندیح- اشاب حما
 ۰ رد(یدنفا بیسح ىلع

 بولوا یاما یساغا هدانسلاراد ردلهنوق ( جاطا ۰ یدنفادع ) -
eبولیردنوک هربم زا هدنناسعش ۵ یدل وا ینات ماما ء 1 دا تر 2۱ ۷  

 هوا ناب ندناضق ( یدنفادحم ) یدلوا توف هدعب ردشلرو یتیولوم اسیتقم
 هد۱۱۹۶ ردرادکسا ( یدنفادمم ) یدلوا توف هد ۱۱۹٤ بولوا ینیضاق

 ۱۱۰۰۶ ردمودح یدنفایهاربا دنس ردیلسلبارط ( یدنفادم ) یدلوا توف

 ۰ رلیدىا طاطخ رانو یدلواتوف هد

 یاریمریم ةبراب هد۱۱۹۰ بولوا ندنرلیاد ریازح (اشا دمت )

 ۰ یدلوا توف بولاق هحرلهنس بولوا کیرلکب هاروا
 هد۱۱5۵ قردلوا یکی ردسورضرا . ( هدازیلروزجاحا .اغادم )

 هدس ٌیدلوا یمادضک لوق هام جاقرب هدب یشاب یجرغز و یحنوصکتس

 ۰اغادم یلح ) ردرلتاذ رکید کیا هدنمان ( اغادمم حالا ) ردشلوا توف
 اد ها لوق هدنرفص۱۱۰ یشاب یجرغز بولوا ( هداز یثاب نانکتس

 « لماک ءروقو یدشلوا مانعا ةع + غز هدنرخالا عسر ۵ بولوا

 دج ) ردنشمارغوا هشاقر ثانساغا یرجکب هدهسیا تاذرب تلصخ كين

 .  یشاب یجانروط هد ۱۱۹6 ردیلغوا كناغا نیدلاصم ( هداز شانکی ۰ اغا
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 ردشلسا نقد هنا لردبا تافو هد۱۱۷: (یدنفا د فروش) لغوا .

 روخاریم هدعبو یثاب یجوبق بولواینادختک كماشابرکب (یادع)

 رلیجوبق هدنمرحم هو یسیجروس رکسع لوق لوص یلوطاا هد۱۱9۰و ینات
 هلترازو هدنرفص ه؛ و یرومأم تیم یرکسعرس ردس هد هو یمادخک

 هدنرخالا یذاج ٩و ماش سلبارط هدناضمرو یسلاو هدنق هد ۰۷و ندآ

 و لیا جا ًاقاعتمو زقاس ٩۰ و یسلاو ندآ رارکت هدنسهدعقلاید ۱۱۸۱

 «یداغوا هارقف راسکنا بولوا بفستعمو لدامربغ یدلوا توف هدنلاوش

 ) یسالنم هنردا هدعب النمو یثتفم نبمرح ۰ سردم ( یدنفا دع

 ردشلوا توف هداروا یدلوا یسالنم همرکم کم هدنهرمخ ۲ بول وا

 ) هنردا ی داوا توف هد ۱۱5۲ بولوا یسیتفم هک ( خش . یدنفا د
 بواواندرادمت هداز هحاوخ ( یدنفادجم ظفاح ) ردنوفدم هدنسوبق ۱۱۹۲

 ندطاطخ ردشلوا توف ,د ,<
  ( 0هل الد یرد ناق ردیداماد كناشا ناهع لاب وط ) یراص ۰ اشاد

 رد هدعهو یسلاو زوسیعا هنسوا بولواریزو هد۱۱: یدلوا ناریمریم

 هد ۱۱۵۱ یدلوا یدومآم بهم یرکسعوس ردن و یزوآ هرکصو یظفاحم

 شلسا اقا یرازو هد ۱۵۲ یدلدا عفر یراترازو هدکلرب هبایزگسعرس

 یتخهنباهدع/ بولی ردنول هلمنارا ًابقاعتم ردشلردنوک هلیتیعم یرکسعرس هقکو
 یدلوایظفام  ۱۰٩و یسلاوهفکو یظفام ردنب «دنسهح|یذ ٩هرمضاننده

 نوزیرط هدلو هدنسهج|یذ پبولوا لوزعم هد ۱۱5۳ یدلوا یسیلاو ادص .

 هدنرحالا عجز ۳ یدلوا یسلاو شعر هدنلوالاممر ۱۶۰۳ و یسلاو

 لع) یرلهودخ یدایناک یتردق ههراداو برح یدلوا توف هدنوهش ناخ
 رد(كب مهاربا) ندرودص هما (اشاب ۰

 ) یتاک رلهابس هلکلناکحاوخ ضفتلاب ندلق ( هدازءاخ .یدنفادع
  ۵۹قیما رهش هدسب یتاک رلنهابس هن هدنلاوش ۱۱۷۱ یتاک رادیتس هد

 رددوواب را (یدنناد ( ردنوفدم هداشا دو یدلواتوف هد ۱۱۶۰۶ یدلوا

 یدلوا توف ًابدأت هدننابعش ۱۱۹۵ بولوا یتاکیماغا هداعسلاراد .

 ) یجنزاب یدیایرھکی یردب ردیلوبناتسا . ( یکایرت ۰ اید جاحلا
 یددحم هنوط رهن هنسوا یدلوا یافوقوم هد ۱۱۶۲ بولوا یجهلاقم هدب



 و O BAT ی

 هلا لاحترا و ۱۵۸ یخد (یدنفادع) هداژ یهایس ندسردم رد راشم ۱

 "هد۱۱4۸ بولواسردم ردیلهدنراد (یدنفادحم) یدلدنا نفد هنفارازم اپر

 (یدنفادشیورد ) یدلدسا نفد هنناتسرق اشاب ظفاح لعقبتع بودا تافو

 ۰ یدیا طاطخ یدلوا توف هد ۹ رد دنه

 ۱۸۵ ردا هد ۱۱۱ ربمزا ۲ سردم ردعرق (  یدنفا عال د )#

 یوطانا هد ۱۵۳ یسیضاق لوبناتسا هد ۱:۷ یسالنم همرکم ةکم هدنل والا عید

 ردص هدنسیکیانوا كنلاو* ۱6۷ یدلوا یسیضاق لوبناتسا ابنا هلسهام
 هد ۱۱۵٩ یدلدا لزع هدحوا ییرکی كنسهدعقلایذ ۱۵۸ یدلوا یلوطانا ,

 هلارکش) ندنلاومییودخ یداریعاش .لضاف ردنوفدم هدوبشوط یدلوا توف

 ءد۱۱۵۸بولوا (یدنفایزوفدجا) سددم ندارعش هدمودح رن رد (یدنفا

 ۰ ردشلوا توف

 هد۱۱3۰ یدلوا یثاب نابکس ضیقتاب ردرهکی  (میلقاد ۰ انا دج )
 هدنلاوش ۱۱۵۸ بولوایشاب یجوبق (هداز هحشراص ۰ انا دجم) ردشلوا توف

 یجنوراب ( اغا دج ) یدلواتوف هد ۱۱۰۱ یدلوایرظان هناتوراب لوبناتسا
 (اغا ناملس) لغوا ردشلدا نفد هزوقکب كردیا تافو هد۱۱۲۰۷ بولوا یشاب

 اقالاصیجاح ) یمودخم ردشلوا توف هد ۱۱۷۰ یدلوا یاب یجوراب یخد
 «هداژیئابیحموراب » هرلنو ردشلوا توف هد ۱۱۹۱ یخد (اغا ميهاربا هداز

 ردشلوا توف هد ۱۱۰۱ بولوا یاد تک ناطلس (اغا دم جالا ) ردشغد
 یعشوقهقرفتم یردارب و (اغا نطصم معز) لغوا ردنوفدم هدنسهرد دجا دنس

 هلا ور) و هد ۱٣٣١ (اغالو) ج رندنوردنا یرکیدو هد ۱۱۹۷ (اغاناتع)
 هتناب هللا تافو هد ۱۱۸۳ (اغا نایلس): یشادنرقو هد ۱۱۸۲ نایعنب (یدنفا

 هد ۱۱٣۲ پولواینیماندعم هنانهشمک ندرابشاب یجویق (اغادحم) رایدنلوا نفد
 - ردنوفدم هدرادکسا ردشلبا لاحرا

 یردب ردندنرامودم كندنفا هّللاضیف دیسلا  (یلح ۰ یدننا دج )

 یدلردنوک دیهسورب هلرلردارب هذ ۱۱۱۵ ردشلوا الم «سردم ءدنتیفشم

 هد ۱۵۶ یسهیات همرکم هک هدعب :یسالتم هنردا بولیدا قالطا هد ۳

  یسهاب یلوطانا هدنلاوش ۱۵۹ یدلدنا لزع هد ۱۵6 یدلوا یسیضاق لوبناتسا

 ردب وئدم هددجا 4>هرف یدلواتوف هادم لب كن رخالا عير ۱۱۳۰۱ ب وا وا

۳ 
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 ترادص ترازو ةمراب هدنرخالاعسر ۱۱۵۰ بولوا یسادنتک نواه باکر

 مرک رادرسو مظعاردص هدنسیتلا یمرکی كننابعش هنسوا یدلوا یاقمغاق

 رات رفظم قالراپ هلتمدخ نسح هدرا ه رام وشراق هایرتسواو هسور یدلوا
 عید ۱۵۳ یدلدامازعاولزعهدنرب یمرکی كنسهدعقلا یذ ۱۱۵۱ یدنازق

 ندا هدنناضهر ۱۰۷ هنسو هد ۵ یظفاحم هدنق هدنزوقط كن رخالا

 یدلوا یرکسعرس صراف هلایلبلاو یلوطانا هدنسهدعقلایذو یسیلاو ۱۱۸

 طظوملمان كرلدنوا هدهرص یفیدنازق یی ه راع هلاناربا هدنشبیرکی كنیحر

 ؛سانشردق .یضس «شیدناریخ ردشلباتافوینوک یست ربا ندنرهقهایفلقشب راقرب
 یدای همشچرب هدنرافرط شاطابق یدناناسللادندح*سحم هراقداص < مقتسم ۰

 ) یکدب ۰ اعاد (.  یذاج ۱۱:۸ یداوا یشاب یجوبق ضیفلاب
 و ییماهب را هدنلوالا  ۱۶٩ترادص هدنرخالامسر ۱۵۰ و یسافا رادیبس هد

 هریمعت یتسهملق هرونم ندم هللازع هدنلوالایذاج ۱۵۳ بولوا یسادتک
  ۱انا هدنح وایمرکی كن رخالاعسر هل د وع ندشرشمح هد ۵ یدلوارومأم

 ردشلوا یسادشک ترادص  ۱۵٩رص« ترازو ةمراپ ینوک ید كن رفص

 یرومآم تاقوض ؛یسودرانا راو ىلصع ندا هدنسهدعقلایذ ۱۵۷ و یسلاو

  ۸یدا روع « قداص «ردتقم .رصش هدنروما یدسا تافو هدناضمر

 ۰ رد (اشاب لع) یمهدازردارب

 نددالوا قاشع ندلااسح ( هدارخش یرادراو ۰ یدنفا دم )

 هد ۳۷ هنردا هد ۱۳۱و بوا ۰ سردم بولوا یودحم كندنفا ینفلا دبع

 ۱:۳ ردشلدا لزع هد ۱:۰ بولوا یسالنم لوبناتسا هد 4۰ هرونم ةد "
 بولوا یرکسعیضاق یلوطانا هد 4۵ یدلوا یسیضاق یلوطانا هدنرخالا میر "

 لعوا ساناپ هد ۱۱۵۸ بولاق لوزعم هدددم تدم یدلیا لاصفنا هد ٤

 مانعا هسیربق هدلدلا فصن هک یفجنلق همچ ادا هل ربنم عضو هند ۰"
 هداشاب مساق یدنا لضاف « ماع یدتبا تافو هداروا هدن رخآ هنسوا ردشملوا ۱

 ۰ رد (یدنفا دج) ندرودص یدشح یداب همشج ر هددحسم قلکارق ۰

 ربقرق بولوا یضش راتاوصو یظعاو اشاب هلایب (یدنفا دیس دخ) ۰
 هد یدنفا لیلخ عرش یاما هددلقوط یدلواتوف هد ۸ تم ندتعشم هد 3

 لاح را هد ۱۱۵۸ ( یدنفایدع دج ) یصش هجحادوسو یدتا فق و ءارقرب 1



 ۱ ِِت ۳ تن
 زوالا سو ی (نیناوقلار رقت ( رد وفدم ءدرا دکسا یرلبا تافو 3۱ ۵

 ءرصاعمیتسه دلو ردلضافرب نالوا یرانآریاسو یسهدلو "هلاسرو یسهیشاح
 * ۱۱4۹ ( یدنفا يهاربا ) ودع ردشمتا حرش ( یدنفادجم یوهموق )

 ۰ یدلیا تافو
 لناغا نایلس یسادخک لوق نالواتوف هد ۱۰۸۱ ( یدنفالدع دج )

 ءلق كحوک یدلوا ندناکحاوخ هلغلوا اد هناطس همدخ ردمودخ

 :زح هدنسهدعقلایذ ۱۰۳ و ینیماهناسرتو یتاک یرهکیباکرو یسیجهرک ا
 ا رود هد ییماهاسر راکت دنس اینو ینخەسا
 ۰ یدناعاش ردنوفدم هدوبش وط یدلیا تافو هد ۹ بول والا قش

 وي ریفشهسنارف هدیرحیاننا بولوایشاب یجوبق ردنزوریس ( افاد )
 6 و روخاربم كحوک هدننابعش ۱۰۲ یدیشلدارومأم هلاصبا هدارغاب

 ءدلواتوف هدعب یدلدالزع هدنرفص ۰*۵ بولوایثاب شواچ هدنل والامسر

 ءدلوایثاب یجدبح بوشش ندنعاحوا یهبح ( اغادجم ۰ جالا دسلا )

 يودع ردنوفدم هداشاب ردح یدلواتوف هدنسیدب كد رخ الاعسر ۷

 ۰ رداعا دو

 را هتسو سردم ردندرا هداز ندلاردص ( ماسق ۰ یدنفاد) -
 وسالنمهشدم هد ۶1 و ماش « جرم یدلوابقام هلکنوا هلفلوا یرکسع ماسق

 :درادکسا هلا تافو هد ۱۱۵۷ بولوا ىە لوماتسا ةدوعلادعب یدلوا

 رهشزکپ هد ۱۱۸۷ سردم ( یدنفاهلا ضف ) ییود#یدلدبانفد هرلنکس»

 بدل لیج ( یودع كو ورد عاش یدلواتوف هد ۱۱۹۲ بول وا یهاللنم

 دنا ردرلشلبا تافو هدنلاس ۱۱۹۲ رلیدنفا ) در نیدلاردص )و ) دج

 ۰ راردنوفدم

 1 دولارود بولوا ندناربمریم . ( هداز اشا نالسرا ۰ اشایدمم )

 دشا روک یفیدلوا قرصتم هنولد هد ۱۱5۷ و قرصتم یارسقا هد ۷

 3 ۰ یدلواتوف هدعب

 او هلذلوایمودنحمیسهریشمه كن دنفا فسو لک ( نکی ۰ اشا دم )

 ۱۱:۳ یدلوا ینیمآ كرکو یسادعگ وبق اشا نایع لاب وط یدلوا قلم

 ۱2۹ ی دلوا کو یحافوقوم هد ٥ بودا اوژنا
3 

5 
 و



 ناوهد ٤٥ و را نوار ( زوت اک

 راهظا هدندو هد ۵۱ یدلوا یکی یاب صراق راز هد ۷ دک هد 7

 یناحندوهد ۱۱6۲ یدلوایسلاو رکب راید هلا ت راز و هلکمتا تعاجت
 عیش یدلواتوف ًابدأت هدنرب نوا كنلوالایذاج هنسوا یدلوا یرکسعرس
 یکی هلا ( كن ن )رود شار رداشابدجا یودخم یدا روبغر

 هللا تافو هد ۱۱3۸ ( ك دخ یحاح ) ندنسابرفا هد ۱۱۹4 ( كد )

 . رایدنلوا نفد هرادکس

 سردم ردیمودخ كندنفانایعینهشدمزماب ناطلس (  یدنفایعدج )
 . ردرهامرعاش یدلواتوف هداروا ءد ۱۱6۳ یدلوایسیضاق رهشیکب هد ۲
 ( هداز یلصم یدنفادجم ) هد ۱۱5۲ بولوا سردم ( یدنفادج فرش )
 دمع ظفاح ) رلیدنوانفد هنسوبق هنردا هلاتافو هد ۱۱6۱ پولوا سردم
 كى یدلوا توف هدنحر ۱۱6۳ بولواندنيسردم راکو مامسرد ) یدنفا

 ردهداز یدنفادوم یراسکبن ( یدنفادج جالا ) ردنوفدم هدنفل رام لع وا

 نفدهننای یش هللالاح را هد ۳ بولوا لا شرب ندنسافلخ یالس

 ردت

 هرومو هدنراقلرادرتفد هرمشط بوش ندهبلام ( یهاس«یدنفادش)

 ندناکجاوخهدمب یدلوا یرادرتفد هرومهدنل والامسر ۱۱۲۸ یدنل وبهدنرب رک

 هدنلوالایذاج ۱۱:۳ بولوا یسا رهش صد یافوقوم هد ۸ بول و

 بولوا یتیماجط» هدعبو یناک یرچکب هدنسهدمقلایذ ۱4۶ و یج هبساح,

 بولوا یتاکراش واح ) یدنفا دم جا ابا ( یدلدنانفد هوبا هلا تافو هد ا

 ااو داد الا )ر دش دبا نفده وق وط هلن لاحت راد ۴
 یدلدیانفدهن راوجیسهرتافو هلا لاحت را هد ۱۱8۲ بولوایرادهسیکحار#

 هوص هد ۱:۸ بولوا یشاب رام ردلهیرصیق ) اعادمع عاجلا )

 ۰ یدلدنانفد هنسوق هردا هلاتافو هد ۱۱۵۵ یدل وا یانو

 . یسیضاق هکم ؛ الم ۰ سردم ( هداز ندا سش ۰ یدنفآ دم ) ۲



 ۱ و و زنش تم سا ناف ید

 هد ۱۱5۱ ا 7 یی هد ۱:۸ و ی ماما ام

 ۰ ردراو یار هدهناشکب ردنوفدم هدرادکسا یدلر

 هد ۱۱۵6 یدلوا ندناکجاوخ ضیتاب ندلق ( یویا + یدنفادم) -
 توف هد ۱۱۵۱ بولواییما ط٥ هدعب یتافوقوم هد ۱۱۵۲ یرظان هناختور
 ردنوفدم هد وا یدلو

 دزح قرلوا ندناکحاوخ ضفتلاب ندلق ( قحالن# “ یدنفا دت )
 نادوش یدلوا توف هدندرد نوا كنس |ىذ ۱۲۵۱ یدلوا یا

 هندالوا رد(یدنفاقها)ندرودص یودخم ردنوفدم هدنعماج اشاب مهار
 ( قحالنم « افادع ( یداتاذ عید یسودنک یدندرا ) هداز قحالنم

 هد و لاصفا هد ۱۱2۳۲ یدلوا یبما ربش هد ۰ بواوا یاب جو

 ۰ رد(اشاب لع) هدازقجالنمیمودن یدایالاح
 هد ۱۱2 و هشت هد ۱۲۶۵ بولواناریمریم ردیلهساپ ( اعاد )

 هد۱۱6۱ بولواقرصتم كمالس هدعبو هسور هدننابعش ۷ و قیروز

 یدلوا توف هدرهنسوب ردشهرتسوک قاراریو شا برح قردنلوب هدهنس

 رد( اش نطصم )یون
Jید بودناتافو هد ۱ یدلوایثاب باصق ضفتلاب ( اغادع  

 لئا هغاشابیجوبق هلیفلاعا كولبضەب ردلهنردا ( اغاد ) ا 4

 یدلواتوف هد ۲۳ رد

 ردیمودج كناشان لیعاسا یلغوا نالس هرق ( زسنور اشاد )

 ناریمربم هیغاحس دالغ هد ۱۱۱ قرتلاب تولوا یشابیحوق ,دنکلفک .د

 ینرصتم یغاصعس یرخوا هدننحر ۱۱۲۱ یدک ظفاح هنغاطابابو ید

 ۱۳۸ و یسیلاوهلاحرت هد ۳۷ و هبنوق هدنرفص ۱۳۵ و یسلاوشعرم ۰ 0 ۷

 هدعل ینادخګ رایحوبق هدنرحالا عیر ۹ وىسشا یاب هنردا

 یسلاو لیامور هلرازو هد 4۳ و هردوقشا هدرحالایذاج ۰ و یت ھ

 یدلوا رومأم دهفک بولوا یظفاحم ردن هدعبو یټ هنا رارکت هد ۱

 هجا ید ۱٤۸ و یسلاو یزوا ًاقاعتو یسیلاوهلاحرت هدنرخالایذاج 1۹
 توف هد ۱۱۵۲ یدل وا یزکسعرس هفک هزکصو یرکسعرس الإ

 یدامدقما « عیش ىدا

 و
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 رالنک هنوباه یارس ردسودحم كفافخ لطنح هدلونناتسا (اغادغ)

 كئرفص ۱۱۳۷ قردلوا یسادنک دالک هدعب یدلوا شواچ هدنسهطوا

 جارحالاببولیر و ترازو هدنمرحم 4۰ بولوا یرایرهش رادیتس دنده رکی

 یءالو مورضرا بوئلوا وز ناطاس هشئاع هدعب یدلوا نیشن هبق هدنلاوش

 هدنحوانوا كنحر هنسوا مظعاردص هدنل والامسر ۶۳ یدنلق نبیعآ صاخ

 هدع و دادب هدنرفسص ۸ یسلاو ادص هد 1٩ یدلوا یسلاو بلح هللزع

 یحاص باص یأر ردشلبا تافومد ۰ بولوا یسیلاو بلحابناهد 4

 ۰ یدا قداص
3 

 بردم ردیمود كندنقادوح ییلوسلک ( ءداز یرزح -یدنفا د )

 ةشدم هد ۱۱۶۷ بولوا یسضاق هنردا ۰ یسالنم رب زا هد ۷

 ۱ ىدا )یدلواتوفهد ۱۱۵۰ لزعلادعب یدلوا یسالنم

 نادهوبق یرک ۱ هلا تافو هد بولوا ماع سرد ( یدنفا دنعس یجاح

 هدنلوالا یذاج ۱۱۶۳ سردم ( هداز مشاه ۰ یدنفا د دیس ) یدلدا

 هللادبع) ردشلوا توفهرکص ندنلاس ۰ بولوا یسالنم ماشه دعب و سدق

 ۱۳۱۳ نکیا یک عیاقو لیامور ترادص بولوا ( هداز یشاه ۰ یدنا

 * ردیدندالواكنوب ردنوفدم هدنسویف هنرداردشل وات وف هدنزکسیمرکب كنمرحم

 | سردم ردیمودخ كنندنفا هتلادبع ندناکحاوخ ( یدنفا یدیپ دم )

 ءدلوا یسهاب هکم هډنغلرایتخاو یسالنم ماشو سدق هدمب یسالنم یکیراید

 بولوا لزع هد4۸ بولوا یسضاف :رادکسا هلیسها لوبناتسا هد ۱۶۹

 وسعت ۰ یعاش ردب وفدم مدنک تیک مرد هد وا یدلیا تافو هد ۰۱

 ۱ ۰ یدا سیون

 وسٍلوتم هفوصایاو یسادخنک یغاحوا هداز هلانچ ( اغا دمحم حالا )

 دولیروتک هد هنر داهل دصةم قلوا لواروخاریمهدنسهدعقلا یذ ۱۱۲۸ یدلوا

 ا رامح وق هدنستلا كل والا یذاج ۳۱ ردشلوا اد هناشاب ماقمعاق

 ها را قالوقەق مظعا رد ص یداماد هد ۳ یدتسا لاصفا هدعب تولوا

 رو صت مانعا ییافاریشبیجاحیسانا هداسلاراد كنيدامادقربلوا اد هناشاب

 تدژوا یاس هیدنفا ینطصم هداز یعقراص یاما هرئاد ءدوا وا هتک

 اغا رلیهاپسو هللالزع ندترادص اشا لاحرد هلکثیوس هماغا یتفک هدماما
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 وصع لثاوا نکیآ ييطخ هینايلس ردیلوبناتسا (  یدنفا دمت اما )
 هد ۱۱۹ و لثم سردم قرهلوا یناطلس لوا ماما هدا ناخ دچا ناطاس "

 یدلیا لاصفا ندتماما هد ۲۲ و ندقلضاق هد ۲۰ یدلوا یسیضاق لوماتسا

 راشم هاشدابیدلیا لاحت را ۱۱2۹ یدلوا یسهاب یلوطاما هدنلوالا یذاج ۳ "

 عضو ربنم هندی نوناخ هاد هدرایجقا رطردشلدیانفد هنسهجابیسهیرتكهيلا
 لاحرا هد ۱۱۵ بولوا ندناضق ( یدنفا فطاع نیما دمع ) یلعوا یدتا

 ۰ یدشد (هدازماما) یدنایعاش ردشلنا

 یدلوا دیهش هدنرح هنتتس یره . ( هدازاشاب لضف. كب دم )

 بولوا یساغا رایهاپس هد ۱۱۳۹ یدلوایساعا كولبو یئاب یجوبق یسودنک
 تافوهد ۱۱4۹ یدلوا عرب. هد ۸ یدتا زا هددنسموا هدع۵ لزعلادعب

 ۰ یدا بیدا یدئلوا نفد هرادکشا بودا
 سردم ردیمودخم كندنفا دم تلم حراش ( یدنفا لابقا دم )

 هدیراخم ریما یدتا تافو هد ۱۱4۵ یدلوا یضاق هلاعفر « کس هه وا

 ندحاشم( یدنفا دت ماما ) یدنا عاش ملاعبولوا رهام هدموجنزع ردنوفدم

 ۰ ردنوفدم هدنعماحاغا یدلیا لاحرا هد ۱۱۹

 ندنرلهجاوخ نویلاق بوشین ندهناسرت ( هحاوخ متاح . اشا دخ)
 ایرد نادوبق هلقلاشاب هدنسهحایذ ۱۱۲٩ بولوا هنادوق ضفتاب یدلوا

 دعب بولیدا فقوت هدهلق یدو لزع هدنلوالا میر ۲٩ یدلوا ربزو هرکصو
 هدنسهجم |یذ ۱۱:۳ یدلوا یظفاحم هبناح ءد۳۸قردلوا یظفاحنورقهد۳۰ وفعلا
 هدنناضمر هنسوا یدلدا لزع هدنلوالایذاج 44 بولوا ایرد نادوق ابا

 هد 24 بولوا ایرد نادوبق الا هدنسهدعقلایذ 6 یدلوا یلنفاحم زوی غا

 انشا هایرد لاوحا یدل واتوف هداروا هد ۱ ه ۰ یدلوا مقم هددهاتوک الوزعم 2

 نددرحیارحا یرکیدو هد ۱۱۵5 ( كب دجا یجاح ) ینودخح یدنا قداصو "

 ندا تافو هد ۱۱۵۰ هدرادکسا بودا تافو هد ۱۱۸۰ ( كب لیعایسا ) ۱

 رد(اشاب رداقلادبع) هدازاشاب نطصمیدامادرایدلدما نفدهننابنوتاخاوحیرلهدلاو
 ندنرامودخم یدلدما نفد هوبا هلا تافو هد ۱۱۵۳ ( ملاح ديې ) یسدعرک "

 ۱۱۹ ۱ینوک یش نوا كنلزع بولوا یمادتک هناسرت ( كب قطصم دیسلا )

 ۰ یدلوا توف هدنشب یرکی كنمرح



 ۱ ۰ یدا روغ ۰ روس> ردشبا رع یانفا

 فسوب یردارب كناشاب دم یمادختک هدلاو .( یدنفا یلقع دمج )
 یرظان هناحورابد ۱۱۶6 یدلوا ندناکحاوخ بوروک تیرت هدنسزناد اغا

 ۰ ردیاش « ع ردشلدا نفد هد وبا هليا تافو هد ۱:۷ یدشلوا

 ردیمودنجم كدنفا فسو یراکش ( هداز یراکش۰ یدنفا دم )

 یال هک. هدنمنرخ ۱:5. یدلوا یسالنم ماش ۰ كالس ۰ سردم

 یوتفلا نبماو .سردم ( یهقف ۰ یدنفا دم ) ردشلوا توف هد ۷

 ۰ ردنداهقف ردشلوا توف «درلهنسو بوللو هدنرلت ولوم ربمزاو هطلعو

 ندندافحا یزربت نیدلاسمش ترضح. . ( یدنفا هدد«یدنفا دم )

 بول واالنم ؛سردم یدلوا داماد هیدنفا هللا ضف دیس مالسالایش بولوا

 مورردص هدنلئاوا۱۵ یدنلوا لزع هد ۱۳ بولوا یسضاق لوساتسا هدا ۳

 هداروا هرکص بوئلوا مازعا هم هسوریو لزع هدنلوالاممر هنسوا یدلوا یلیا
 هلوساتسا هلا وفعءهد۱:۳ یدل روس ناسحا یسهسردم ناخ دم ناطلس یلح

 راشحا هليا زاس ییسهسردم همناطلس هددسورت یسودنک یدنلوا راح هدنسلک

 هند رب هدنښه رق كجروا بودا تافو هددسور هد۱۱6۷ یدتیا دعاقت

 یدلوم هدد ېدنا لضاف ۰ مع ردشاوا قرتعهد ۱۳ :ههرت هک یدنلوا نفد

 هدناضمر۱۱۱۷ بولوا سردم (یدننادج ( لیونزط رچى

 ۰ ردشلبوا توغ

 تافو هد ۱۱۸۷ بولوا ندریخ بابرا . ( یلوق ءاش۰ یلج دمج )
 هدلاو ( یدنفا دج ) یدلدا نفد هباروا بوسا اشنا بتکمرب هدافو,ءدلیا

 یی ردنوفدم هدرادکسا یدلیا لاحرا هد ۱۱۷ بولوا یبنطرس كاطاس

 هد ۱۱:۸ ( هدد دم ) ناوونشم ندا كلحش هنسیلا «دنسهاحولوم وق

 رایدلیا تافو هد ۱۱:۹ ( یدنفا + ) یصش یسهیکت یدنفا رفح شک

 یضش یسهبکت رایجکعجو یمودع یدنفا دجا یریسش ( یدنفا دمج )

 یحاح( اعا دج ( ردنوفدم هدندجبم رازهلال یدلوا توف هد ۱۱۹ بولوا

 یدلوایسلونم نیمرح بولوا ضیفندواه نوردناردیمودم كناعا نسح
 . ردنوفدمهدرادکسا یدلیا تافوهد ۸



e تب 4 

 ۹ ا سارا ناتار ةرحهلا ردلتاره ( یدنه.یدنفا دم )
 7 بول وآیسح هل اعهیراوس هدنناخهر "۹: یسحهبساخ هر رجب هدنل والا و

 ۰ ردیعاش یدلدا نقد ه وق یرک ۱.ردشابا تافو هد ا

 «؛سردم رددلو كناتفا یداهلادبع ( هداز یداه ۰ یدنفا دج )

 ی یی یداندلاوم هدو (یدنفا کاش دج ) یدلوا یسالنم هبلف

 ۰ رایدلوا توف
 ردیمودم كئیدنفا دجع ازریم ندالع (  هداز ازریم لا .یدنفادجم)

 ۱۲۴یسیضاق هکم هد ۱۱۹ یسهناب لوبئاتسا هد ۱۱۱ بولوا التم « سردم

 هدنرفص۱۲۵ ینلیا افعتسا ءرکص ءامیلانوآ بولوایسضاق لوبنأتسا هدنرفص |
 هدنرخالامسر۱۲۹ یدلدنا لع هدهام تردنوآ بولوا یرکسعیضاق یلوطانا

 مور ردص اما هد ۱۳۵ یدلدا لع هد۱۳۱ بولوا یرکسیضاق لا نا
 مو كلوا ناخ دوج ناطاس هدنلاس ۳ یدلدا لع هد ۵ بول وا لیا 2

 اقعتسا هدنلاوش هنسوا هلیبسح یرصب فعض یداوا مالسالا مش هدنسولح

 یدلدنانفد هناي یرد هدنعاب سنوت هدرادکسا ردشلناتافو هد۱۱:۷ یدتا

 بولواههزنو دباعتیاغ یدبا یداماد كن (یدنفا هللا ضف دیسلا) مالسالاجش

 تعحارص هنراودنک هدنلح لکشم رب ارق یدبا ردا مخرب هدنوک چ واره

 ردرایدنفا (یلیدجا)و (دسس)یرلمودخت ردراویماحرب هدرادکسا یدنارارابا
 رد (یدنفا لعاسا ) یسهداز هربشهو (یدنفا دعسا دجم ) ندنلاوم یداماد

 قطصم ) هداز یطاق یدحاصضلنو هد ۱۱۱6 (یدنفآ دج یحاح) ینا
 3 هرادکسا هلن وف هد۱۱۸۰ (یدنفادجا ظفاح ( سردمیاماو ەد 5 (یدنفا

 ۱ ۰ رایدنل وا نفد

 یدلوا یسالنم كالس ِگ س ردم ۱ هدازداع . یدنفا دعس وأ دج (

 هللزع هدنجوا نوا كنسهرخالایذاج ٤٤ بولوا فارشالا بيق هد ۳
 3 یدلویدلوا توف هد ۱۱۶۷ بولوا یسضاق هنردا هدعبیدنلوا مانعا هن ردا

 د ( یدنفا دوم ) ندیلاوم
 3 هلبتالد بولوا ندنسابرقا كناشا مهاربا داماد ( قالوص ۰ اشاب دم )

 3 . یدلواغرصتم ینومطسق هدعب یفرصتهسورب ءدنلوالایذاج ۱۱۳۹و ناریمریم
 ۱ و رشد ۵ دن یر کړه جدا امد 5۶ ب وللدنا ل زع هد ۳



 ۲۲۷ سس
 بولوا یودخ كنیدنفا یسنا (هداز یش فاعم . تک دع )

 بودناتافو هد ۱۱:۵ بولوا یسردم یشقلا (یدنفا دج جالا) ردندیلاوم

 توف هد ۱١٤١ تولوا سردم هدو ( یدنفا د دیس ) یدنلوا نفد وبا

 ینەکت یفاه .ناّیع دیس ( یدنفا دم ( ردنوفدم هدا شاب دار یدلوا

 ۰ ردب وفدم هدننادنم قوا یدلبا لاح را هد ۱۶:۵ تبواوا یک

 هد ۱۳۸ ردیسادفتک ناشاب هتلادبع هداز لیروک (اشاب دم )
 . هنعاحسیوک بوزک هدساربا "یاوح یدلوا یظفاحم لسدرا هللا قلناریمریم

 هداروا بودک هناربا هلیبسح یساحان راوطا هد ۱۱6۵ یدشلوا فرصتم
 راهظا ههبلع تاود بولوا یناخ هربنوح ( lb ددس ) ردشلوا توف

 بولکح ه ههرضب هلدالوا هدنطلست هاش رداپ یدلرو.ناسحا قلاشا هلتع واطم

 آوا توف اروم یدتک هنفرظ یصنم هش | ۱۱ 46 هدعب

 هدنرفص ۱۱۵6 یثاب یجعز ردرص ( هداز یدیه افا |
 ا دم ) یدلیا لاحت را هدعبو لاعفنا هدنلاوش هنسوا بولوا یمادخکلوق
 د)ردشلدانفدهنسویق-و هللا تافو هد ۱۱۰ تولوا هصاخ "یناورتح رس
 ۰ یدلدا نفد هراوحوا هلا تافو هد ۱۱2۰ بولوا رابع بحاص ( اغا

 رادمس هنس چاقرب ضیفتلاب هدنواه نوردنا ردقانشوب  (اشاب دج )

 ۱۳۸ یسلاو یلوطانا هلئرازو هدنسیمرکی كن رفص ۱۱۳۷ یدلوا یرایربش
 . قفلوبهدنتسم یرکسعرس نارا هدنلوالایذاج هنسواو یسلاوبلح هدنرفص

 هنوق هدنناعش ۱۳۹ و یسلاو شعرو هنطا هدعب یسلاو رکب راید هرزوا
 ۱4۶ یسلاو هرص) هد رحالایذاجو یسلا وناده "والع هد ۱6۰ و یسلاو

 .یدا ردتقم «ردم یدلوا توف هد۱۱2 7 بولوا یسلاو رصم هدنمرع

 هدءب یدنلو هدنامدخ بولوایثاب یجوبق ضیفتلاب ( مصخ ۰ افا دج

 ۱۱:۳ یدلاق هدنومطسفتدم هنسشب هلعفر یسهنر هدننرادص اشا : مهاربا

 رابهایس هدنلاوش ۱4: یداوارومأم هرصم ًاوفعم بودیک م نام هدوالا یر "
 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یلوق یابشاب هد ۱۵ یساغا _ 4

 یی همالس «دنوف یرد ردندنسهلام ئاپ (ناخ . اعا دن ) 8
 رم هدکدلک دهبلع تلود هد ۱۱۳۷ بولوا یسیلاو نالدرا دارا یداوا

 هدنادههل رح مدیارا هدنلوالاعسیر ۱۳۸ یدلوافرصتم هندروب هلا قلنا

 ۰ یدلوا توف ادا هدنلاس ۱۱۷ یدلیا كالبل
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 لت دات وا هلبساد تىناۇم هلا اشاب میهارباداماد بولوا یاب
 یسحهساحخلیمرح هدنلوالاعسر ۱ ۲ ۵ بو | وایسح زاب هداع-)اراد دا ۱۳

 لیکو یحاثن ہدنناعش ۱۲۸ یدلدا لزرع هدننرادص اغا ىلع دهش ا

 لّوع هدنل والا عبر ۱:۳ یدلواباتکلا نسر هدتشب كار ۱۳۰ بولوا :
 مازعا ههطا هحزوب بقعرد هدهسیدلوا یتیما رتفد هدرخالا 2 یدلدآ

 یدلوا یسا رفد رارطم هدلاوش یدنلوا بلح هد داعسرد اقا یدتلوا

 یلوالاممر ۱۱:۵ یدلوالواقش رادرتفد هدنسیدنیعرکی تنسهدعهلایذ ۱۶ ِ

 اشا ناس یدیا اتمهیب ربرحت ۰ دیشر « لماک «لقاع یدلواتوف هدنطساوا
 رداقلادع ) یودع یدابهمشج رب هدنسوپقهلق هددطلع ردنوفدم هدنسهس رقم

 هود ) ی دا

 ` كناشا نيسح یحافط نالوا رادرتفد هد ۱۰۹۹ (كب دج جالا )

 ۱۱۰ ید ردنا رود یهرینص بصانم بولوا ندلاحر جردتلاب ردمودخ
 ۱٤٤ لزعلا دعب و یدلوآ یحافوقوم هدعیو یسیحهبساحم یلوطانا هدنلاوش
 اشاب نانس ردشلوا توف هد ۱۱2۰ یدلوا یجنفوقوم انا دنا ید
 - یدنارداق هجرت هدسع * رهام عاش یدلدنا نقد هنراوح یر

 ندناکحاوح هدون ردسودحم كز دنفا نایع یلدسا (یدنفادج جالا)

 اشا مساو یرزح ردوفدم هدوا ردشلوا توف هد ۱۱26 یدلوا ندلاحرو

 ۰ یدلیا عضو ریتم هنیدج م

 ردمودخ كناغا ناملس (یلح زکس یمرکی ۰ یدنفا یزناف دم ) .
 هلکلهجاوخ هلنلواشموقوا یدلوا غارضح .یحایروح بویلورایاندکلیرکی
 هدنسهاصم ەچ هدنلوالامسر ۱۳۰و یرظان هناخموط هدمبو ییدنفایرهکب

 ۳۲ یجەبساغ شان هدنرفص ۱۳۱ یدلوا ثلا قش رادرتفدو ینا صخ ص

 هدیدوع هدنستلانوا كنه ایذ ۳۳ تواوایریفس هسنارف هدن۔هدعقلایذ

 شاب ہدنلاوش ۱۳۷ لوا ةماءزور هدللوالا یذاج ۱۳6 یدلوا ییما رتفد

 هدنلوالا عبر ۱ع۳یدلوا روم« هرصم هدنسهدمقلایذ ۱۳۸ بولوایجهبساحم
 یدنلوا مازعا ههشوقفل الوزعم هدلاوش هنسوا بولوا لوا ةمانزور رارکت
 ردراو یسهماننرافس یدا ردتقهو یثنم ۰ عاش یدلیا تافو هد ۵

 و اا >  (ab FEA eدود .۰
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 — ۷۲۲و 7

 یدبارب دم « لقاع یدلوا توف هدنحوا نوا كنلوالا

 ندنتعاج یری دولواندفانصا هداج مارس . ( جارس اک )

 7 ۱۱۶۳ یدلوا ی.افا یریهکی هدنلوالا عسر ۱۱۳ یدلوا یجابروح هيرب
 ىدا تمقت بحاص " نهم ی دلوا توف ًامدأت هدندرد كنلوالا یذاج

  هداناضهر ۱۱۳۸ ضیفلاب ندنفلادنقک یجناتسب ( هداز لیوطیوط “افاد )
 یدلواتوف هدعب یدلیالاصفا هد ۱۱۶۰ یدلوا یشابیحاتسب

 .هناشاب نامعهکرسضفتلاب ردسود كکب ىلع ( هدازیهلبق « كبد )

 هد ۱۳۳ یرظا هناحشوط هد ۱۳۲ یدلوا ندناکحاوخ تولوا یاده وق
 بونلوا لزع هدنلاوش ۱۳۹ یدلوا ینا هناسرت هلکلیا یاک یس هیربم

 ۱م د ع ٩۲ یداوالوا هما زور هد ۱8۱ شا ۲
 ییدحس اقنادنخ یدلبا تافو هد ۱۱2۶ یدلوا لوا ٌةمانزور هنن هد ۳

 یدا ندتمدحو تقابل  ابرا یدرایهعشج هدرا هداشاب مساق ردشلیارمعت ادد

 ندناکحاوخ بوت ندلف ( ماما كحوک ۰ ىدنفا دم جاحلا )
 ۱۳۹ و یجهنساسحم شاب هدنسدعقلایذ ۱۱۳+ و ینیما رهش ضشفتلاب یدلوآ

 كتناضمر ۱۱۶+ یدلوا يضخ هلاقم یراوس هرکصو ینیماهنارض هدنلاوش

 ... ردشاسا نفد هرادکسا هالا را هد ۹ " ماخهتئاع یسهع رکدلویب یدیا ندنبابزا تمدخ ننحیدلیا تافوینوک یوا

 سردم ردیصخكندنفادجم قیدال مالسالازیش (  یندنفا دم جالا )

 سردع ( هداز شاق مرک ۰ یدننا دم ) یدلوا یسالنم هسورب هد ۸

 ندبلاوم (هدازیدنفالیلخدیس ۰ یدنفادم) یدلوایمالنم تونا هد ۵
 یدنفا دع ) یدلوا یسالنم تونا هد۱۱ع۰ ردیمودخ كندنفا بط لیلخ

 (جرعا یدنفا دع ) یدلوا یسالنم رادکسا هد۱۱2۰ بولوا سردم (ییاج
 ردیلهردنم ( ی دنفا دع) یدلوا یسالنم هد رصف هد ۰ تولوا سرذم

 هدیناخ دو ناطاس رصع لئاوا ملا یوم یدلوا النمو سردم یخدوب

 هد ۱۱:۰ هسور ؛سزدم ( هداز اغاربما -یدنفا .دج )۰ ردراشلنالاش را
 ۰ یبلیا لاح را هد ۱۱5۶ الوزعم یبلوا قسالنم همزکم کم

 . یسادنتک رلیجهطلاب كناطاس ناشگیب  (یرابنا چ وا ۰ یدنفا دج )
  هناطلسهدنکاهک یدلیا هنلوت هدلوماتسا هد ۱۰۸6: ندنیلص اغ للخ یحاح

۱ 



 ۶۰ یا ع r لرفع تولوا

 29 ین یدلیا تافو مروا د 1۱۶۲ نولوا یتسلاو دن
 هد ۱۱۶۱ یخد ( كب دج ) موقرح یدا نکن بحاص نیس ؛ مسج ید :

 ۰ ردشلوا توف ادا

 ردیمودع كندنفا نیسح باتکلا سر (  هدازم ج۰ یدنفا دع )

 یسجهبساح یلوطانا هدنلاوش ۱۱۳۸ یدلوا ندناکحاوخ بوشش ندلق

 تاضمر۱۱:۱ یدلوا ثلا قش رادرتفد هرخالابو یسحدلاقم یراوسهرکص

 ۰ یدلوا توف یتوک یعکیا

 كندنفادجایناحلکو رادرتفد ( هداز رادرتفد ۰ یدننایضفدج )

 ردمودح

 . یدلوآ یسالم هنسو « سردم ردیلهنورآ (یهایس« یدنفا دج )

 ردلردرکا ( ربمآ قوص دا یدانفا دج ) یداوا توف در ۴
 توف هدنلاوش ۱۱۲ یدلوا یسالم هرونم ٌةندم ۰ هنردا رهشیکی « سردم
 ۰ ردنداهةف یدلوا

 بواوا یعدق رادکما كنااب هاربا داماد ( ارك . اشاد )

 هدنستلا كنلوالا یذاج ۱۱۳۱ یدلیا داماد هرکصو رادهشزح دودنک

 ۱۱۶۳ یدارو یسها لیامور هدنناضمر ۱۱۳۷ یدلوا یساذْک ترادص
 بولیدانفد هنس هاب كنغانوق هد هننایلس یدلواتوف ًامدأت هدنلوالا عمر
  هروا یدحا هربرت هها رهاش هلن همت ینیدق ع اشا دج رارتفد یداماد هدم

 بول واندنورت بابرا ید دیس ردد نقی دتا لیوحت دعماح ینیدجهم یوک

 كنیردب نياق هک و بلاح یدقیچ یلام هسیک ناسقط زویچوا كم ج وا یرکی
 دسیک شب شّقلا زوحوا كناشا« ینطصمیجانح ابو هسیک ترد كب د ییا قا

 ۰ یدارداق هروما رادار و لئام هک اساو فرصت یدشمقیچ یبسهراب

 ۱۱۱٩ یداوایلافوقوم بولواندناکحاوخ ردیلهنسو (  یدنفادع (
 ةافاکم هدنماتخ هلکمتادهعت هک قرق نشاشنا كنولاقهعطقیتلا هدنلوالایذاج
 ۱۳۱ قحا ی دللدنا لزع تاود قداصو هد ۰ ی دلوا یتسا هناسر

 یراوس هدعب یدنلوالنع هد ۱۳۳ یدلوا ینیما هناسرت ابن هدنلوالایذاج
 .یذاج ۱۱۶۳ یدلوا یجهبساسحم شاب هدنلئاوا ۱۱:۲ بولوا یسخهلاقف

 سو



 بت

 یدناكسم ؛بیدا هروسح . هحو « هبقف یدل وا توف هدندردیمرکی كن رفص ۱

 " یرد ردشلروک یتمه هدر ین وصا كفانصا تولوا یتفدهدراعسآو خرت هریحذ

 ۰ رایدلدا نفد ءدنعماح 23 هدرادجبا ید و هدنسهکت ی وصن

 دالوماح بولوا یودع یدنفا نطصمردلقدال ( یدشا دج )

 ماما هد ۱۰۸ یراپرهش سو ماما هد ۲ یدلوا ماما هناشاب نیسح هداز

 یسیضاق لوبناتس| هدنسهسا یذو یسداب لوبناتسا هدنرف ص ٩۲ یدلوا ی
 یوطاا هدنلوالا یذاج ٩۵ یدشوا لزع هدنمرخ :٩ بولوا

 هدنرخالایذاج ۱۰۱ یدلوا یرکسضاق لیامور هدناوالایذاج ۹۹و یسهاب

 هدنناسصش ۱۰ یدلوا یبا مورردص اا هدنسەدعقلا ىد ۱۰ یدلدبا لزع

 هدشنواكنرخالا عير ۱۱ هیدنلوا لزع «دنلاوش هنسوا بواوا مالسالامش

 ۱۱۶ ۱ یدنلوا مازعا هبهسوربو لزع هدنناضهرهنسوا یدلوا مالسالامشابنات

 هللا ضف ) یودع یدا لوغشم هللع سیردن یدلواتوف هدنرخاوا یرفص

 نیما ) یسالتم هم وکمذکم یدیفح ( یدنفا ینطصم)یدامادو نکی (یدنفادفان

 ۱۳۶۸ ( یدنفا دم فیرش ) راسب هحولرس ندناضق ندندافحاو ردىدنفا

 ۰ ردنوفدم هدنراوح ردح یدلوا توف هد

 ۱۱۱ بولوا سردم ردسودح كنیدنفا دجا ( هرق ۰ یدنفا ڊچ )

 ۰۱۱6۱ بواوا سردم ( هداز یصشر «یدنفا دع ) یدلوا توف هدشرح

 بواوآ یمالنم بلح سردم ( یدنفامحرلا دبع )یو دم یدلوا تو! هد رقص

 . ردشفلوا نفد هنسوق هنردا هلا لاحشرا هد ۰

 كنىلع جالا ندراجترصم یلهرق یدنک را هددهرصق (اشبد)
 قلا وق هدشرازو اشا ناملسبولوا ندنریحهطلاب ییاطاس یارس رد.هودح

 كرلاشا نایلسو دج رادربتهرکصو یطباض هرفاپهدمبیدربک هنکبلس یزلاغا هلن
 هدعب یدا قلادک یخد هدنفلنادوبق هداشاب دم بولوا ادٌک هدنراترادص
 ۱۲۸ بودنا ادیب تبسانم هبا اش میهاربا داماد یدلوا یلیک و یساغارایهاپس
 هلرازو هدنسبتلا كنلوالامسر ۱۲۹و لبیک و یسادفتگ رایج وبق هدنسه|یذ
 كن رخالا یذاج ۱۳۰ یدلوا مظعا ردصهدنناضمر هنسوا بواوا یحاشن

 رصم هدنیجر ۳۱:بولوا یسلاو هاو یرکیعرس هدزاب هلو

 یسلاو رص» بنات هدنلوالایذاج ۱۳۸ یدنلوا لزع هد ۱۲۷ بولوا یسلاو

 < ا ت



  PFبس ۱

 ۲۱۳۹ یدلوا ی.هفلح ناکحاوخ بوشش ندلق ( یدنفا دج ردشلدا

 ۰ یدلوا توف هدنمرجم

 ۱۱۳۲ بولوا ندننابعا ساویس ( هداز للنایلزاغو ۰ اشا دمت )
 هنطا هدنرفص ۱۳۷ یدلوا ینرصتم هدکسو یرهشرق هلقلئاریمربم هدنرفسص

 كرهلدبا بیدأت هدنمرح۱۱۶۰ یدلوا یمیکپ رلکب زورهش ءدعبو یسیلاو
 لع یشواچ یهایس یردس ( ءداز اغا ۰ یدنفا دم ) -- ۰ یدلوا توف

 توف هدنمرم 4۰ یدلوا یسضاق همرکم هم ۰ هسور * سردم رداغا

 ینطصم ) یمودحم كنآ بولوا ( یدنفا لیعاسا ) ندلاخر ییود یدلوا
 نفد هوا بودا تافو هد۱۱۰۳ بولوا یسحهخان زور هان اح وط ) یدنفا

 بولو| سردمو یداماد راتات ا ( یدنفادع ) س ۰ ردشلدیا

 ۰ یدلیا لاحت را هدنرخالا عی را۶

 قرنلو رخ هد یالک و ردلناتسدرک (ازییم.اشا دمج )

 یک رک ریو نیدوو قرش راصحهرق هلقلناریمریم هرکص یداوا فا هفرفتم
 یظفاحملبتوخو یزوآهلشالو مورضرا هللرازو هدنلاوش ۲۸بول وایفام

 ییارب اقالادعب هرکص یدلریدتا تماقا ءدلحمرب «!ءفر یرازو هد۳۱ یدلوا

 ودعبو یتصهشا هدنبحر ۳۵ و یسلاو كالس هدعب و یظفام شاف هنس

 ۱۱4۰ یدلدا جوزت ناطلس هیفصو یسلاو هیدنق هدنناعش ۳۸ و ساویس

 نساح« داهن شیورد < عطوتم « دادلدع لئام یدلوا توف هدنرحالایذاچ

 ۰ رد ) كى نجرلادبع ( لعوا یدا هنایاباب یحاص قالحا

 دامادویودم كباغا ىلع یرهشون یسادٌگ رارادربت ( یدننادج )

 یرایرهشترضح ندناکجاوخ ضیفتاب ندلقردیسهداز هریشمهكناشاب میهاربا
 مهار ا یدح هدرادکسا هلا لاح را هد۱ ۲۶۱ بولوا یسحهبساحم جارخو

 مهاربا ردشلدا نفد هناب اعا ىلع ندا تافو هد ۱۰۸١ بواوا یرد اشا

 ۰ ردشلدا نفد هاروا هللاتافو هد۱۱۱۶ ید نوناخ همطافیمهدلاو نا

 عبار ناخ دج ناطاس ) هداژ اد یدنفا ربام دعس دج (

 ۱۱۲۳ سردم ردیمودح كنىدنفا ىفطصم ننال. ,هدلاو كانی رات رس طح

 .یذاج ۱۳۸ یدلوا یسالمم 7 ةکم « رصم ءرکص یکتفم فاقوا نیم رح

 ۱۱ ۱یدنلوا لزع هدنلوالا یذاج ۳٩ بولوا یسضاق لوماتسا هدنلوالا
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 یا هرب ندلاع لاوحا ردشلدنا نفد ا ا ك ۲ هلا تافو هد

 . یدلآ هلق رار لیکم ىدا هاوخ

 اردن ردمودخ كندتفا دجا ( هداز ىلقزق ٠ یدنفا دم )

 (عسوک« یدنفادم) یدلوا توف هدنحوایرکی كنسهحایذ ۱۱۳۷بولوا

 هناشاب دمت یسادشک هدلاو هدنداعسرد روند (هداز فسو ) تولوا یعرق

 ردشلوا توف .دنسهجمآ یذ ۱۱۳۷ بولوا سردم ندییسو یدلوا ماما

 ۰ یدنفا د ) یدلوا توف هدنمرخ۱۱۳۹ سردم ردماش ( یدنفا دج )
 . یدنفا دج ) ردشعا تافو هد۱۱۳۹ بواوا سردم ردیلیرمکلاب ( هرق

 وا ت و هد کس کش هرخالامسر۱ ۱۳۹ یدبا سردمو یتاک ماسق ( داماد

 بولوا یوتکمو سردم رد مودع كن قح مهار ( یدنفا دج دبسلا )

 دجالرتازح ( یدنفادحم ) یدا سیون قلعت ردشلوا توف هدنلاو ۹

 رم یدلوا توف هدنلاوش۱۱۳۹ بولوا سردم ردداماد كندتفا

 ۱ : ردو
 هلا تافو هد ۱۱۳۸ بولوا سردم (هداز یاوطخ ۰ یدتفا دج )

 هد١۱١٣۱ (یدنفاهللا لضف ) ندنیسردم یرلمودخ ردنوفدم هدنسوبق هنردا

 (یدنفاهللاءاطع ) یسخج واو هد۱۱۷۰ ( یدنفا هللا ضىف) سردم یرکیدو

 رایدلیا تافوهد۱۱۹۱قردلوا سردم ( یدنفا دجا ) ندنسهلاعو هدد ۸

 ردشلدانفد هنسوقه رداهلاتاف هد ۱۱۹۹ (یدنفردجا ) سردم یدامادو

 حوتهدرادکسا بودا لاحرا هد۱۲۱۳ ( یدنفا نسح ) سردم ندهلاعوو

 یدلوا ندلاوم ( یدنفا ندلا قت هللا دبع ) ییودم رلیدلدا نفد هنسوق

 ندندوع هلکمتا تعزع هع بولوا شردم ) یدنفا دجا ( ندندافحا

 . ردشلوا توف هدالاس ۲١

 یسهملققازاهد۱۱۳۹ تولوانده رحم یارصا ( هدازکب ید.اشاب دمت )

 راصحهرق هد۳۷ ضفتلاب هدو ( یلرصم.اشاب دم ) ردشلوا رومأم هیربصت

 ۱۱۳۹بولوا ندمت یارحا ( لاح. اشا یوقدج ) یدلوا ینرصمبحاص

 ردشلوا توف .دب یدلوا ینرصثم لالخ یناربمربم بتراب هدنلوالایذاج

 یدا ندنرامدا رضعوب بولوا ندشناطباض یر ( هداز هج ۰ اغا دج )

 نفد هنسویق عون هدرادکسا بولوا توف هد۱۱۹۶ ( اغا هللا شف ) یودخم

rی ی نا  rhی ی مت هم بم ساق زا  Si ikبت و  



TT 
 e توف هدنمر ۱ ۱۳۹ مقر یسالتكالس ۰ ا (داز a ا

 ۱م تولوا یداماد مقتسم (هرف. یدنفا دج ) ر داف یدل زا
  ؛هتسوب

 ٠ هلع یحالص یدلیا تافو هدنرخالا عید ۰ یدلوا یسالم هبفوص

 ۰ یدیا بلا

 یشایگح هدننامش ۱۱۱۹ بولوا ندابطا ردیلوبناتسا (  یدنفا دج )
 قرهلوا یا ییوطاتا هدنناخهر ۲۳ و یسهات لومناتسا هدنلوالایداج ۱

 ۱۲۸ یدلوا یسیضاق هرصب اقاعتمو سدق هدب یدلیا لاصفنا هدنرفص ۲۴
 هماش «دنلنع بولوا یسیضاق همرکم کم هدنرفص ۱۳۶ یدلدا وقع هدننابمش

 ۰ لاص . انشا هبطو هبضایر مولع یدلیا لاحرا هدنرفص ۱۱۳۰ هدک دلک

 ۰ ىدا فقع

 هد ۱۱۳۸ هیرتلاب هدنتمدخ كناشا دمج یجهماغوط ( اغا دم )

 ینماغا رکا رضا یا ۲۸ لک و اقا لازم ہوا اکا لو

 یدلدا مزعا هنغاط روفکت بونلوا لع هدنرفص ۳۰ هدنندوع هرفس یدلوا
 كنلوالاعمر ۱۱۳۰ بولوا یمافا یر اناث هلبلح هدنرخالایذاچن ۱
 هاوخربخ ردنوفدم هدهمرت لنوشروق هدنشوقو اغا یدلوا توف هدنسیمرکی
 یدنا لقاع ردم < ردتقم . داوح « مرک . تمه بحاص ۰ روقو « تاود

 لعوا كناشاب نطصم ( هدازاشا ینطصم*كب دج ) --۰ یدا ینمرایقل

 هلبصان رودو ییقو یدلوا نداکحاوخ ضفتلاب ندنواه نوردنا بولوا
 دم) - ۰ ردنوفدم هدوا ردشلوا توف هد ۱۱۳۰ قردلوا یناثقش رادرتفد
 ماش « رصم ۰ سردم ردمودحم كندنفا ینطصم یاب ( هداز یناب.یدنفا

 هلا همنرکم ۀکم نونا طخاب یماضق هرونم ندم هد ۱۱۳۹ یدلوا یسالتم

 هدنحوا یعرکی كنبحر ۱۱۳ یدلدا هیحوت اک وب هدقدنلوادع هبتریه هللا

 ۰ رد ( یدنفا هتلادبع ) یود یدا داع . شوشب یدلوا توف

 یجهطلابلفلز هد ۱۱۸۹ ضشفتلاب ندنواهنوردنآ ردیلقدنف (اغادچ)

 هدنلوالامسرا هو یساغادنبلد لوخ دلاب هرلهطوا یلرفسوصاخ هرکصقردلوا

  هلرازو هدنسپ دلت كنلاوش هنسوا یدل وا یراب رهش رادولس بعردو رادقوح

 ۱۱۳ یدلوا دعاقتم هلاهجما زوبحوا بودا اجر ینیوفع هدنهیچوت تیالو



َ e 
 هد ۲ و هرم ةو ینیلاو روژربغ نان

  0و شعم اكا هد ۲هو هینوقو لیا چا هلیسها لیا مور هدعبو شعرم

  ۲٩رلکب هینوق هد ۲۸ ویلوطالا هلغالون هددرحو یسیلاو سدق هد یکسی 

 هرکصو ردلح هد ۳۳ و هنطا هد ۳۰و ماش سلبارط هلترازو هد ۲۹ بولوا

 رېدنو رویع «روق و یدلبا تافو هدنرفص۱۱۳۰ یدلوا یسلاو هشوقو هساما
 « هادبع* قطصم ) یرامودخم یدا ردامر شمامروک رابدا یور «رداق هکلم

 ۰ ردرلاشاب ( دلاخ
 یشاب یجرالبک بوریک هقيتع یارس ردیلریکبرع (اشاب دم جالا )

 یدلوا ادن هناطاس یسهدلا و بول وادعاقتهدناخ ناملسناطاسس ولجو ید وا
 یدلوا یتسا هارو یک و رادرتد هدلوماتسا هدنلاحراب كناطلس هدلاو

 نددنس وی ردشلوا اد الفا دیس قاز هدنسولح ینا ناخ نطصم ناطلس

 لوبناتسا ترازو ةبنراب هدنرخالامیر ۱۱۲۷ یدنلوب هدتمدخوب زواج
 قرازوهد ۲۸ ردشلوا یظفاحم زاغو هدنسهح | یذ هنسواو یدلوا یماقمگ اق
 بول وا مرط میش هدنلوالایذاج هنسوا بولیدنا مانعا هنراصح زاعوب هلعف ر

 لوماثسا هعفد هلدوع يارا یف كنەنسوب یدلیا تع زع هرصم ارحم

 یهدوک هنروا یدلوا دعاقتم هللا یریپ تلع هدنمرع ۳۰ یدلوا یاقمعاق

 هلا لاح را هدنلوالا یذاج۱۱۳۵ بولوا مقم هد ءان وق ی هدهاملس هلیسلای

 ردسرق هلاسقط ینس ردشلدا نفد هناتسرق هدنعماج دیدح ءدلاو هدرادکسا

 هددطلغ یدا یرندتنطلس ناک را بولوا تم < اب . یحاص نکعولقع

 ردیسدمکحم هطلغ نالا هک ردراو قیدلارادر هدن رق ییماح ابلاراشم ءدلاو

 هد ۱۱2۱ هک ردافا نیسحنبا ( اغا دجا دا ینکیو۰اغا فسو) یردارب
 یودحكوو یدلواتوف هد ۸ ) اعالعاسا )یرادهن زخ یدلواتوف

 ردشلوا توف هدنوالاممر ۱۱۸۰ ( اغا ىلع ) یکیو هد ۱۱۳۵ ( اغا لع )

 .یذاج۱۱۳بولوایسالنم رکبراید .سردم . (یدنفا یضوف دج )
 ( یاہق ظعاو.یدنفا دجم ) رد عاش یدلوا توف هدنجوا نوا كناوالا

 هدنشابیرکیزو هداروا هد ۱۱۳6 بول وا ندنراخش هسور و ندنش رطیئولح

 سردردیلمنویطسف ( یمامااغا حوصن .یدنفا دج ) ۰ ردشلوا توف

 CO na Ebi sh x. a i HACE e hE RRL دج ) ردشملوا توف هدناضمر ۱۱۳۵ یدلوا یسالنم؛ هرونم هدم « دادب



 < ج د رج نداجریو داند یافت تولز وه داد ا

 - ردشلطا لاحرا ہدنرقص ٠۴١ بولوا

 . یدلیا تافو هدنسید یرکی كنلاوش ۲۵ بولوا یسالنم بوبا .سردم
 ردیلوبناتسا (یدنفادحم) رد (یدنفا دجا) ندرودصیودیدبارهام هدکص
 كنلاوش۱۱۳ع یدا ارق مشویظءاویماجناطلسهدلاو بولو نکاسهدهاشوط
 کیا رصامم (رک انبع ۰ یدنفا دجم) ردئدو لضاف یدلواتوف هدنسکیا

 سردعر یرکید ردشلیاتاقو هد۱۱۳۶ هک رد دتساقلخ یرصم ییر ردنآد 3 ۹

  ناطلس ردمودخ كندننا باهولادع ( دار : یدتا دجم)
 ماما ندنعلبوح یسادص هد ۱۱۲۲ بولوا یطخ و یاما ییماح دنزاب

 یدلدا لزع هد ۲۹ یدلوا طعم هنایلس ءدازبش وس هد ۲۰ یدلوا یرایرپش

 ندالضف زدن وفدم هدنسوبق هناحمولوم یدلیا تافو ینوک ی شب كنمرم ۵

 بولوا هدازب رع ( یدنفا اص ) یدلیا عضو ریتم هنندیعسم لاک یدبا ریپرت
 ۱4۶ بولوا یظعاو دجا ناطلس یدشلوا روضح ررقمو ماعسرد بوشلاح

 دجا ناطاس یخد (یدنفانسح حاملا ) ندهلاعو یدلواتوف هدنرخ الا عد

 هدنحوا نوا كنرخالایذاج۱۱۸۷ یدلوا یطخ هفوصایاو یظعاو یماح

 ۱ ناطلس هدو ( یدنفا نیما دع )یردار ردنوفدم هداشا ردح یدل وا توف

 ۰ یدلواتوف هدننوا یسهعایذ ۱۱۷۱ بولوا ارقلا سرو ییاما یماح دچا

  پولوایسهحاوخ بتکم هدهفوصایا (یدنفارهاطدحم) یعودم كنبرب ندرلتون
 . ندرلتو رلردنوفدم .داشا ردح ءدرلت و یدلوا توف هدن کس كنلاوش ۱۲۱۱ .

 ردنوفدم هدیلس ناطلس یدلوا توف هد۱۱۸6 ( یدنفا نطصم جالا ) نیاضق

 یدلا تافو «د۱۱۵ بولوا یش یدنشق هد ردا ( یدنفادج ) ندرلنوب

 یدنفا سا دج یحاح ( ندەلاعوب ردن وقدم هدشاطکشب
 ` ییماح دجا ناطلس )

 ردح هک ردشلنا تافو هدنشب كنلوالا یذاج ۱۳4۷ ندرم بولوا یماما

 . رد (یدنفا ینطصم) ندلاوم لعوا ردوفدم هداشاب

 دنسم نایاش یسیدنکو یرد ردلکح هعاق (هداز راوسه. اشاب دم )

 ٣۱۰وه وک هدنحر۱۰۰ یدلوا یظفاغ صراق هلقلناربمربم .د۱۱۹۹ بولوا

 هدنرخالا یذاج۱۲۱و لصوم «د۱۰8و ردلح رخ مو شعرم هدنناضعر



 هترهصفرش ینسودنکب وشارب هللاشاپ میهاربا داماد قرماوا ذوفن ی
 هفاستعا ورط مابقلاب هثیشت یک كعا رهظم هت رهص كپلاراشم داماد یتعواو

 هدژورواتسا یدلسا جارحاو لع هدنح وا كن رخالایذاج ۱۳۳۳ هلقماللشاب

 . نکیا دنیلعن بولوا یردارب كنوب (اشا دم ) یدلوا توف قرهلوا یوزام
  هلقلئاریمربم هدنلابقا یردار هد۱۳۱ بولوا یاد رقد ساوس هد ۹

 ۱۱۳۳ نینلوا یلع مولعم یلخو روج یدیشادنا نیبعت یسکب راکب ساویس
 ندناکحاوخ ندکلرتهم یخدیثادنرق رکید یدلوا توف ًامدأت هدنسهحس |یذ

 یدیششواص هساویس هلکلدا لزع هلیسودنکب ول وا یسیج هبساحم هبزح بولوا
 یتدینلغوا یدنک اغادیس یدلوا توف ًاسدأت بونلوب هدنسافتخا هده ایذ
 لزع هدهوصو هدو یدیشریدتا یساولربم هساما نکیا هدنشاب ترد نوا

 ۱ ۰ یدلوا بوکنمو
 ردمودخكندنفارکلادبعییماس (هدازمرکلادبع«یدنفایدفردجم)

 یالنم ماش هد ۹ كمالس هد ۱۲۰ بول واسردم یدلیا دلو هد ۱۰

 یدلواتوف هدنزوقط كنرخالا عمر ۳۶ یدلوا یسها دم رکم هد هدمب

 (یدنفا تفعینطصم ) سردم یود ردراو یناوید بولوا یشنهو عاش
 .ردیعاش یدلبا لاشرا ۹

 یسادنگ كناشا نیسح هدازهحوع ردیلوبناتسا ۰ (هرقءاشاب دم ) _
 یتیصو كنآ هاردبا ادستیرق دماشابهرکص هلفلوا ادن هبافا لیعاعما یجاح
 پواوا یسیلاو رصم هلترازو هدنرخالا عبر ۱۱۰ یدلوا ادنغ؟ هنرزوا

 هدناوالامر۱۱۸ ردشفلوا الحا هدنلاوش ۷ یدلدا لزع هدنمرم

 هدنناضمرو یلبامور هدنرخالامیر ۲۲ و یتخهنیاهدمبو ادیص هد ۲۰ یسهرق
 هد ۲5و هنطا هد ۲۵و ماش سلبارط بقعردو رصم انا هد ۲عو ردخ

 ۱۱۳ یدلوا یسیلاو ندو هد ۳۱و زفاس هد ۳۰و هددنق هد ۲۹و قازا

 هاشم هلا ناشو ترهشو تمثح ددازت یدلواتوف هداروا هدنرخالایذاج
 ةلدتعمتاکرح یدارولوا مارکا رهظم هللابصنء هدنزک اعاد بولوا فالسا
 هدندو یدلو ماتخ هد۱۱۳: بورداپ عماج رب هدنابسقا بولوا ندشاحا

 یراباتک یهدننورد یسهناضن؟ ردشمردا هناختکرب هللا فقو ییراباتک

 ` یداوایثاب یحناتسب هد ۱۱۳۰ نکیآیصاخ ردیلساویس  (ااددس)



 AE رد كنىدنق لوسر یاعع ( یدنفا دج جا ۱

 ناطلس هبفص یتسهمرتخ "هدلاو ( هداز ناطلس هضص اشاپ یزر دم )

 یدنلواتیرت هدنوباهیارس رداشاپ نیسح یرصو عبارناخدارم ناطاس تك

  یدلوایآ روخاریمو یسادخکر ایج وق هرکص بولوا یثاب یجوتو روش
 ۱۳۲ یدلدا لزع هدنناعش ۱۲۰ بولوا یباغآ رادحس هدنرنص ۸

 ۱۱۳۰ یبلوا لکو یئابشواچ ءرکص بولوا یرادرتفد ی قم هتل و
 هلا هسیکرب هدهج|یذ یدلوا یسادخک رایجوبق هله یا مور هد
 هروقو «كاش یدلیا لاحرا هدنسیلای هدشاطکشب هد ۱۱۳۱ یدلوا دعاقت

 هد ۶ ) كب ركبوا ) یعودع یدا عاش بولوا ریپ رب بیداو

 هد۱۱۸۷ (كییدبع) ندندافحا ردشلی! تافو د۹٣٠۱ (كبهادیع) یرکید

 یدضحر ردراو رلکب (لیعاعسا) و (قداص) ندلاحر ندندافحا یدتبا ت

 تلاصاناربمو رد (كیدع یناد) هدر یدلیا لا را هد ۳ dı) د

 ۰ رلردن وفدم هدشاطلکشب یسهلج كن

 كىاشاب نیسح یجاح رادرتفد ( هداز اشا نیسح ۰ كب دم جالا) ۳

 بولوا یسیجهرکذت هیلامو یهمانزور هد ۱۱۰۱ ضقتلاب نبق ردیمودخخ "
 ءزاح بناج دمی یدلوا لکو لواقش رادرتفد هرکس یدلدا لززع هد ۰
 هددمرکم ۀکم هش هدمب یدلوا باتکلاسیر هدندوع یدتا تعنع روت

 هدنسهدعقلایذ ۱۲ یدنلوا مادسا ,دنکلربدم تاریمعت تدم هنس یتلا ش

 كمظعا ردص بولوا بوضنم هد ۱۳۸ یدلوا یسیلاو شبح یناریمریم ةبت
 " ینلاشاپ یدلبما باج هتداعسرد هد ردشلسا وفع هلتداهش هدورح هدانا

 یدلیالام را هد ۱۳۳ یدلوالواةهمانزور هت ۰ رهروان ارج

 یمشلوا ادا بلاغ :ولص هدشرش مرح ینوک ینافو یدادا نفد هنعماح
 تاذ رب نامشیش ندتایل بایرا ردشلروک ءدنابوتکم یکوسا لاد هنلاحن

 بوز OEY SONG ا ر هلن



 9٩ دیش

 2 ت یروفع

د هظعوو یدلوا جش هاروو یدتا اکر
 د °1 یالرو ی

 ۹ یعش یسکت یدنفا دوم یناده ہد ۲۳ یدلوا نک اس هلالقن 4 هملدوس

 یایھلا بولوا داع ۰ لضاف یدلیا لاحرا هدنشب نوانمرحم ۱۱۳۰ یداوا
 یدیشلک نداراخهلا یراخشریما یدج (هداز مساق ۰یدنفا دیس دج ) ردراو
 . ندخاشم راک بولآ تفالخ ندنانح یرصم "یزاس دم یسودنک

 رد دچ( یدنفا دمت ) ردراو یرعشناود یدلیا تافو هد ۱۱۳۱ یداوا

 دا 1 یدلوا توف هد ۱۱۳۱ بولوا نیش ىنا ناک رزا هد ۰

 رق كنتهشم ردیفلخو یلغوا كنهدد لیلخ یضش اشاب مساق ( هدد كلاس

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۳۰ هدنلاس یهکیا
 هدرفص۱۱۳۰ بولوا سردم ردلهسور ( هدازمساق ۰ یدنفا دم )

 هدنیحر ۱۱۳۰ بولوا سردم ) هداز یجرداچ یدنفا دم ) یدلوا توف

 سردم ردسودم یدتفا بحر قلشع ( یدنفا دج ) یدلوا توق

 راصعقا ( یوطم یدنفا دجم ) یدلوا توف هدنرخالا عمر ۱۱۳۱ نکیا
 ۱۱۳۱ یدردوقوا لوطم ایرثک | بولوا یسهحاوخ راحهطلاب ردیلەوک

 ۱ ۰ یدبا داتسا لضاف مع یدلوا توف هدنرب یرکی كنناضهر

 ۱۰۹۹ یداوا یسادخک راجوبت ضفتاب ردنکر ح  (اشاب دج )
 هلسدوع یروعش هدعب یدلدا لزع هلقلشاب یجوبق هلغلوا غامدلالتخم هد

 روحاربمهد۱۰۵ ینا روخاربمهد ۱۱۰۷ یدلوا روف ام ون كى

 هنسوا هفروا هد ٧۹ بلح امنا هد١۱ سدق هد ٧٤ بلح هل رازو هد ۱۲لوا

 ۲۲ ناو هد ۱٩ لصوم هدنناضمر هنس وا یلوطاا هد ۱۸ ساویس هدننحر

 بلح اتام هد ۱۶ یظفاع ردن لیلا یلوطانا ئاد ۲۳ ینیلاو ساوس هد
 هدنل والا عسر۲۷ یدلوا یسلاوآدیص هنسواو هقر الا ەد هنوق هد ۵

 هوشرخ هرکصو یظفاحم دارغلب هدنرخالا مر یدلوا یماقمعاق لوبناتسا
 هدنرخالامسر ۲۹و مورضرا «دنلاوشو دارغلب هدنلوالا یذاج ۲۸و یظفاحم

 دوکناتساهدعب بولیدا فقوتهدهنظا هلترازو عفرهنسوا یدلوا یسیلاو باح

 1 هک رلالق هددسد) وا یطفاحم هباح هل اوا داما هد ۹ ردشفلوا لاسرا

 ازاین د یداردعقم ۰ ردم ردشملوا توف هدنلثاوا ۰ هدب وکناتسا

 3 ص وص# هب ودنک یدنفا رداقلادنع کیش یدلوا ی" ةا
 ی



 ۲ هک ۱ 1
 ارور ای وک هد۱۰ و ینمارتفد هد ۱۱۰۵ بواوا ندناکحاوخ ۱

 هدنل والایذاج ۱۸ ردشلوا ینا ةفاخ هنلف تافوقوم افعتسالاب نداروا یدلوا

 هدنشب كنرفص۲۰ یدلدا لزع هدنسهدعقلایذ ۱٩ .بولوا لواقش رادرتفد

 ۲۱ یدلوا یجناشن ًاقاعتم هللزع هدنرخالایذاج بولوا یسادٌمک تراذص
 لزع هدشنوا تنسهعسایذ ۲۳ یدلوا رادرتفد ابا هدندرد كنرخالایذاچ

 كنلوالایذاج ۲۵ قرهلوارادرتف دالا" هدنسیدنوا كنلوالایذاج ۲٤ بوتلوا

 هتسوایدلوا یظفاحم ردت هلغاضسههرصق ءد٩۲ یدلدنالزع هدنزکس یمرکی

 تراز و راب هدنسهحا یذ ۲۸ بولوا یظفام نیتوخ دنا ای
 هلبصن هترادص یدلوا رادرتفد ابار هدنسبتلانوا كنمرم ۲۹ یدنلوا توعد

 یودرایدلوا نیشنهمق هلل عندقل رادرتفد هدنل والا عبر بوأواعتام یل راشحا

 یدلواتوفندهناثم تلعهدنناضهر ۱۱۲۹ هدانا ینیدنل وهدنسارح شین نوباه

 هنازاونلدهشرشو عضو بواوا روقو.روتسد یحاصقلخ نسح + عطا لس

 ةقْلخ ( كب دجا ) ییودخ یدارلیا تنابص ینیلس لالا تیب بودا هلماعم

 تافوځک هد ه و ۱۱6۱ بولوا یرامودخم كنآ هلتوف هد ۱۱۷۰ نکی
 تزع) یودعر ردشلدسا نفد هدوبش وط هناي كرلکب(لعایماودجم) ندا

 رد ( ال
 ةبنراب هدنمرم ۱۲۹ بولوا ندنرلکب رصم ردسک رج ( اشاد )

 قردلوا یسلاو مورضرا هنسوا یدلوا یظفاحم یسهرفو هسور یناریمریم

 ۰ ردشلوا درهش هرکصو شما هبلغ هدنرح وق روم
 هدهناسرت یدلیا دلوت هدزوسیغا ( هداز اشا لع هسوک .اشا دمت )

 ارد نادوبق دسید یعرکی كننامش ۱۳۱ یدلوآ یادت هناسرت ضفتلاب

 هناسرت رارکم هلالزع هدنحوا كنسهحسایذ ۲۳ یدلوا ناریمریم قرهلوا "
 هد ۲۷یدلوا یظفاغ زوسرغا ءرکصو نوباه نادوبق هدعب بولوا یسادهک "

 توف هداروا بولوا یدکبرلکب هدنق ابقاهتمو زقاس هد ۱۲۹و یوکلاتسا
 ۰ یدا راذکشیا هدناسرت روما یدلوا

 ۱۰4۸ ندنبلص كنینطصم میش ( یلح هدد ۰ یدنفا یروصدح )

 یدلوا یک ییولح هدندوع ههبلفهت بولک هلوساتسا یدلیا دلو هدهبلف هد

 هدیلرونلوب بواک هلوبناتسا هنبهد ۱۰۷۹ یدلوایخد رسقم «ثدحم لیصحلاب



 ۱ مج :۳۱۳ تب ] ی
 رر تک مرام بزار تار روا 9 3 وا نادا دار
 .رتفد انار هدهامدنحیدشمامهدنا و و از قفاوم وفا نواه

 هدنسیمرکی كنرفص ۱۷ ردشلسا لزع رارکت هدنلاوش ددا هلراد
 بولوا رادرتفد اسداس هد۲۳ یدلدا لزع هدنل والاعیر ۱۸ بولوا رادرتفد
 یدلوارومأم هنعطق یدودح هسور هد ۲۵ ردنفلوا لزع هدنلوالایذاج۲۶

 هنسوا یدلوا یظفاع ردنب هلیغابحس كينالس هلیسهاب ىلا مور هدنبچر ٩
 كبنالس اقاعتم بوليرو ترازو هدنلاوش ۲۸ یدلوا رادرتفد اعیاس هدننابمش

 یساذاو چر هدارحا یتیما رکسع ریرح هدنرخالاممر ۱۱۲۹ یدلوا یسلاو

 یشعن ردشلوا توف ًایدأت هنسوا كرملددا فقوت هدملاوق نیفلوا ىلاع ع ومس

 ( عیاقولا ةديز ) یدا یلتامولعم * بساحم ۰ ردوفدم هدریک حماج هدهلاوق

 ۰ یدزاب جرا رب هدنمات

 باصق هلذلوا ادنک ماشا دم یراص رادرتفد ( رادهننزخ .افادحم)

 هدنلاوش ۲۸ هلبا فیقوت لزملادعببولوا ینا طم دنس هجا یذ ۱۱۲۷و یشاب
 وقع هدعب بولیدا بفقوت هن هده ردا هدنرخالامسر ۲٩ یدلوا یلوق قايشا

 رزو (جرشک و ءاڼا دج ) ردشلوا ينذ يسانا رلیهاس یلارارو
 ۲۸ پولوا یسادخک رایحوق هدعبو ین روخاریم هد ۲۷ بوش ندننلاغا
 توف هدرلهنسو یدلدا لزع هد ۱۱۲۹ یدلوا لوا روخاریم هدنسهدعقلایذ
 كرەلىدا نیما هد ۱۱۲۹ شلوا یاب باصق هدو ( اغا دج ) رکید رایدل وا

 راهنسوب بولوا یرظانوصو یثاب یجوبق ( قجن وتلا ٠ اغا دم ) ردشلوا توف
 رلهق رفتم ( قانشو ۰ اعا دج ( رد( یدنفا هّلادبع) ندالع یودح ردیدنلاحر

 (۰اغا دجم) یدلدا لزع هدندمزا بولوا یشابشواچ هد ۱۱۲۹ بولوا یتسا

 ییما هناسرت هد ۱۱۳۰ یرظانیسهناخورابیلوسلک و یاب یجوبق ( رادرهم
 هدازرادرهم ) رلیدلوا توف هدرلهنسو هلالزع هدنرخالایذاچ هنسوا یدلوا

 ۱۱۳۷بوشبت ندقلرطاش ردیلنیک | ( اعاد ) ردسودح كنو ( اغا ناهلس

 لاصفتاهدمب بولوا یمادقک رابحوبق هدنسهایذ ۱۱۳۰و یناثروخاریم هد
 ۰ یدلیا لاحراو

 ینللعوا كنیدنفا دجا یسهفیلخ شاب تافوقوم ( داماد.اشاب دم )

 کم ندافلخ هدلف یدلوا داماد هد اعایع یشاب باصق تافولادمب ردسهاوکو



 اید

 او a و هدوب ه E ۱۳۸ یدلوایسالع ۱ 1

 دج ) یدلوا توف هدنمرم۱۱۲< بولوا سردم ردلعوا نایلس رق

 كترفص۱۱۲۹ یدا سردمو یجهرکد ب هد یدنفاهنلاءاطعردیلهنسوب ( یدنفا .

  یدلوا توف ہیرا

 KEES ردمودحم كن هددنسح ) ج یلح ۰ یدنفادج حالا ) 4

 ۱۱۳۸ بولوا یظعاو یبماح دجا ناطلس هدنحاشم راطق یدلیا دلوت هدهحکاب

 بیهع .بیدا . روقو ؛ لضاق.لاع یدلوا توف هدنسیدنیرکی كتسهدعقلا ىد

 بولوایهشیلح مکحو یدنبشقن (یدنفانجرلادبع) یردارب یدنا ندهنظم - :
 لاحت را هد»۱۲۲ هلتخشم هنس قرق یدبشلوا یظعاو هبفوصایا هد ۱۷

 یتش یلچ مکح هنیرب یردب ءد۱۱۹۲ ( یدنفا دج دیس) یودخم ردشفنا
 دبع ) یودع كنو یدلدا نفد هاو یرد ردشلوا توف هد۱۱۷۷ بولوا :

 ید.شلوا دیر هم ( یدنفا نسح ) لغوازوک ندهدعس ید (یدنفا نجرلا

 یدلیا تافو هد1۱۱۹۱ یدلوا ید یک یسهکت نورب لشاط هشرب كنآ

 3 ا )یورک ردد وف دم. .دننتکم شواچ مرح

 3 مجلس ناطاس رود ردشلوا یعش یسکت نور لشاط هدننوف یردب هرکصو

 ۰ ۰ رلیدبا يحاص قلخ نحو علها "ةلج ثاوذوب یدلوا توف هدشلاث ناخ
 ِ ردسودح كندنفا قالا دبع (هداز یصش فاحت .یدنفا دج )

 ۱ ۱۳ وا فارش اب رخ الایذا ۱۱۱4و بولوا ییا مردآ یوم
 ۶ ۲ ید بولوا یسضاق لوناتسا هدنلاوش ٩ یسها لوماتسا دلش رخ ۸

 یدلوایرکسیضاف لوطانا هلا لع ندتاقن هدنسهحآیذ ۲۳ یدایا لاصفنا

 هدنلوالاعسر۱۱۲۹ بولوامورردص هدنرخالامیر ۲۸!لاصشنا:دنرفص ۵

 بولیروتک یشن یدلواتوفهدرولسنک رولک هلقفل هتسخ هدهن ردایدنل وا لع
 را ماص یدلدا نفد دونوق لربمز

 .ندننهبنک همان ژور زد(هدا زلاق) لوسناسا ( یراص. اقا الا )

 شاب هد ۱۱۱ یدلوا رادرتفد وکم هللالد اغ ا ىلع جج علف رارتفد بولوا

 13 .یدلوا ر ادرتفد Ll هد زوهظ یدلبآ اغتحا هدنلوالا عسر 2 بولوا رادرتفد

 . هدنمرغ۱۱۹ یرالوارادرتفد 8 هدنلاوش بولوالواٌمانزور هدنبحر هتسوا



Es 

 یس ها ییامور هدعبو لواروحاریم هد ٥۱۲و یسادخکراجوہق هد۱۲۲ و ینا

 یاقمغاق نواه باکر ترازو بتراب هدنزکس یرکی كننرفص ۷ یدلوا
 ردشلوا توف ًاقام یدلوا یظفاغ ردن هدنسهدمشایذ ۱۱۲۷ ی `

 ۰. یبیآ برو +
 سردم ردهودخكندنفاییذلادبع ن یطصم (هدازیلکب ۰یدنفا دج )

 سردم ردیلسنومطسف ( یدنفا دج ) یدلوا توف هدنمرم ۱۱۲۸ بولوآ

 ردلوبناتسا ( هداز بوا.یدنفا دت ) یدلیا تافو هدنمرم ۱۱۲۸ بولوا

 بذاک ماع یدلوا توف هدنشبنوا كانسهرخالایذاج ۱۱۲۸ بولوا سرد

 دعاقتم هلیسدا هسورب  سردم ردلنوزب رط (یدنفادم) ردنولتم « خروم

 دم ) یدافراع ردنوفدم هدهسورب یدلوا توف هدنحر ۱۱۲۸ یدلوا

 یدلوا یسالنم رادکسا ۰ هلف ۰ رکیراید ۰ ساوبس ۰ سردم (یهایس یدنفا

 یهاس) یودخم یدا تیوط ۰ یفاص یدلوا توف هدنستلا كنناعش ۸

 زع وط هداشاب مساق یدلوا توف هد ۱٣١۸ بولوا ماعسرد (یدنفا دج هداز

 یمادتک ربجوبق یرد (هدازرهلاقراس ۰ یدنفادم) یدلدبا نفد هدهرد
 رادقم ر ندای رد بودر وحهدرب هتح هنسیل ایههت ر هدیلقدنف هکر د(یدنفا نیسح)

 ۱۱۲۸ تولوا یسالنم ماشوسردم وب یدشلا یاب وا هلکمتا قالا هصیع

 ۰ یدا مدآ تم ۰ اص یدلوا توف هدنشب كننایعش

 ندقدلوا یتا یحنوصکس یجرغز سرک (یا اش هم )
 قرهلوایساغا یری هدهجایذ یدلوایمادنک لوق هدننحر۱۱۱۸ هرکص

 هلترازو هدعب یدلدیا دعا بوليرو یئاصس یلویکیت هدنرخالاعی را۹
 .یدلیا لاحت را هداروا هد۱۱۲۸ بولوا یدلاو مورضرا

 . یدلوا ینادناموق هنوطضفتلاب هدناسرت ردهزابا (یجشا .اشاب دم )

 دفص هللزع هدنزکس یمرکی كنلاوش۱۱۰ یدلوا ایرد نادوق هدننابعشا ۶

 ةنادوبق ات هدنلاوش ۱۳۵ یدلوا ینادوق شابرانویلاق هدعب یدلرب و یاس
 نواه نادوبق هنب هدندم زآ یدلیا لاصفا .دنسهحا|یذ هنسوا بولوا ایرد

 .یدلواتوف هداروا هد۱۱۲۸ بولوایسلاوبرغ سابارط هد ۱۳۹ یا ۲

 - یذ۱۱۲۸ یدلوا یسالنم دارغلب * سردم ردعرق (یدنفا دخل
 *۱۲۸ بولوا سردم ( هداز قالوتهرق ۰یدنفا دجم) يدلوا توف هدنسهحا "



 رخت ۳۱ ۳

 .ردراشلواتوف هدرلهتسوب رانو یدلدنا مازعا هنوزیرطو لزع هد۱۱۲۰

 مد ۱۱۲۷ بولوا سردم ردیلهردا ۰ (هدازماما ۰ یدقا دم ) <

 ۱۱۲۷ بولوا سردم ردبلهردآ (هداززبلعن «یدنفاد) یدلوا توف «دنلوالا

 ۱۱۳۳یجد (یدنفانج رلادبع هداژ زیلعن)یردارب یدلوا توف هدنلوالا عمر

 ۱۱۲۷بول واسردم (هدا زاقرب یدنناد) یدلواتوف نکیاسردم هدنابعش

 ۰ یدلوا توف هدنسهدعقلایذ

 ترادص هد ۱۰۹۰ بوش ندبلاع باب  (فواقوا «نکی۰اشاب دج)
 هلن ااشاب ناملس هد ۱۰۹۸ بواوا باتکلاسر هد ۱۰۹۰ یدلوا یسحوتکم

 هما روزه ۲۱ نا لا رام هد۱۱۰۰ و لوا ةمات زور هدعب یدّتا رارف

 هدعب بولوایفرصتم یغاعسوعهر هد ۱۰: یدلدا لزع «د۱۰۳ بولوا لوا
 یریفس ناربا هلبسهاب ییا مور ًابقا:تمو ینیما رتفد هد۱۰5 هللا لزع هد ۷

 ندنتسح ید)وا 3 ریما هد ۱۱۲ بودا تدوع ندناربا هد ۱ یدلوا

 یدلدا فقو هدماش تدمر هلنفلوا تراغ حاحح هلکمامریو ینابرعءرص

 هلرازو قحا بولیروتک هد ردا نوجا قارادرتفد شاب هد ۱۱4 وفعلا دعب

 یسلاو هنطا هدنرخالا یذاج ۱۱5 مورضرا هد ۱۱۵ یدلوا یسیلاو هنطا

 هدیدح ةعلق هد ۸ یدلدا مازعا هنکلتفح هدهیطلم هللزع هد ۱۱۷ بولوا

 هدعب و ا هد ۱۲۹و سیرق هرکصو نوزرط هد۱۲۲ لزءلادعب و یظفاحب

 کی هنسوا بولوا رومأم هنبناج قازا هد ۱۱۲۷ یدلوا یسیلاو سیربق ءاقا
 ۰ ىدا تفرعم بحاص ءا ردشلوا توف هدهعلق

 اشابحوصن محربما هرکص بولوا یسهفلخ یشاب ندعم (یدنفا دم)
 .اج ۱۱۲۷ بولیدآ مازعا ههسوغام هدننوف كنساشاب یدلوا یسادقگ وق

 یجقمشپ ردیرازابکب . (یدنفا دع)
 هرکص یدلوایمالنمسدق هدعب یدلوا سردمو یبهرک ذن هیدنفا ىلع هداز

 ۱۱۲۷ یدلدا دامبا هنفلد رآ دابا یضترح هلکماعا لوبق ینولوم كالس

 ۰ یدلواتوف هداروا هدنل والا یذ

 . ردشلوا توف هدنناضمر هنسوا یدلوا یسضاق هردا هدنلوالا یذاج

 هد ۱۱۱۳ بولوا یسحصشتو یءادخکو ق رزو (كرت.اشاب دم )

 یمادضک ترادیم هدلاوقو یبانا رلنهاسو یاب یون هد ۱۶ روقاسم
 روخاربم رارکت هد۱۲۰ و یشابشواچ هدنبحر ۱۱۹ یدنلوالزع هد ۱۵ بواوا



 و

 ندلو بولوا یسیلاو مورضرا هلیتعافش ( اشا مهار ۱ درو یسیجزاب

 :مسر ۱۱۹ یدلک لا لآورکم هلفلواساسد ءراماقموب هدنقو زآ یداربوج
 ۱۳ دن روا ىشلاو بلح هدنسهدعقلایذ ۱۳۲۰ یدلوا یلتفام زقاش هدنل والا

 هلکامرکا رادرسو یدلوایظعاردص ابنا هدنسیکیا یعرکی كنسەرخالایذاج

 شمراص ینفارطا هلسودرا كنورتپلد یروطاربعا هیسور بوقبح هرح
 هدنلاوش ۱۲۳ هدندوع هشرزوا یسعا هطاصم نکیا شمشیالوق یسعا ریساو

 یدل وا توف هداروا هد ۱۱۲ یدنلوا مازعا هینعل هدعبو هیوللدم هللا لزع

 یدا رادغ راکم اذه عم روقو ءروسح «ردم «لقاع ردزواس یییللا ینس

 یتسانعمتدح هنلارق حوساو توشر رلخرّوم هنصالخ ندشراسا كنورتپلد
 هحزمحرات ها ریسا روطاربعاعم یسودرا هسورهلاراشم هدلاحره رارر و

 هداز عاخ درمطاف یسهع رک یدا قحدلوا مانك هاتهدحرب قحءردآآ ناش

 ؛ردنوفدم هدنعماح تناک یدلوا توف هد ۱۱۹۲ (تكلیما دج) ندناکحاوخ

 یسیلاو یزوا زواج ندهنس نوا بولوا نداضا یک .اشاب دم )
 دن رح هلیعاخسهکت ءد۱۱۲۳ لزعلادعب بولوایسلاو سنوت هد ۱۱۸و شاوا

 ۰ ردشلوا توف هدنراخرا ۱۱۲۹و شوا رومأم

 تولوا یسادفتنک لوق ضفتااب ندقاجوا ردرچگب (یلح.اشا دجم)
 لاصفنالادعب یدلوایثاب نابکس هدنسهح|یذ ۱۱۱۲ ردشمتا لاصفنا هدعب
 هدنلاوشویدادمالزع هدنبجر ۱۱< یداوایمانایرهکی هدنرخالایذاج ۱۱

 نوا كنبرفص ۱۲۳ ردشفلوا لزع هدنبجر ۱۱۸ بولوا یسافا یر امنا
 یماغایریهکی الا" هدنزوقطكنلاوش یدلوا یلاهردص ماقمعاق هلترازو هدنسیکیآ
 :یذو یدلوا ییاقمعاق لوماتسا رارکت هدنسکیا یمرکی كنلاوش ۱۲۶ یداوا
 تولوایسلاو شعر هد ۱۱۲ یدلوا یظفاحم یزوا هدنزکسنوا یا
 ۰ یدا عیب ریدم ؛مقتسه یدلوا توف هداروا

 ۱۱۲۹ هلا زارحا یس هاب کب رلکب ضفتلاب (برع ۰ اشا دج )
 قرصترهشقا هلقلناریمریم ردیلقوازرب (اشاب دخ ) شثلو هدتمدخ ردقەنلاس

 كسالس هد ۱۱۲۰ ردندنرافرط دادغب تواوا ) اشا دج هرق ) هدرا یدلوا |

 بولوا یسادنک لوق ضففتاب ندقاجوا ردرکت (اغا دجم) یدلوا فرصت "
۱ 



 کی ماش ار رو تارا و دوفجس ا

 : 2 قاما (اهاپدم ) یدلواتوف مشعل یدلوایسلاو هنطا هد ۱۱۳ ر

 1 هنن زخ ویو 7 اشاب و r 8 ةنيزخ پولوا نده 2

 قر ۳1 هد ۱۱۸ یدلک هروهظ و عیسی یدلیا اوز ا

 : ردنداهقفردشلوا توف هدن زکسكنلاوش ۱ ۲۳بواوایمالنهكمالاس هدا ۲۱ نیما

 ج ماش « هموق ۰ سردم ردلعوا یو یحاح لیلو ( یدنفا دمع )

 ِ ۰ یدنفا دمگ) یدا قولخ "مع یدلیا تافو هدنسهدعقلایذ ۳ یدلو

 ٠ یدلوایسهابهروتمشندم هرکص تولوا النم «سردم ردیلب وبا (هدازیجشرک
E( یئان یو ۰ یدننا دم ) ردنوفدم هدونا یدلوا توف هدنم رخ ب  

 ؛ یدلوا توفهدنلاوش ۱۱۲ بواواسددم ردیلهسورب

 7 ب ولوا رادرس هداروا ردیلدنطا . (لغواماریب درک ۰ اشادمش )

 7 e تراما هرازو هد ۱۱۲ یدلوا و هنطا هد ۰ با ۱

 2 ۱۹۹ دلکما در یلاها یدلوا یسلاو هقر هدا ۱۰و ماش هد ۱ ۱۳ یدلدا 3

 E ها وفعیرح پودک هخناخ حرق ندارو یدلوا مقم هدهنطا لژعلاب هدنمرم ۹

 . . اینا هدنلوالا میر۱۱۷ یسیلاو سدقو عحربما بنات هدنلوالا یذاج هتسوا
 . لاصفنا هد ۱۱۸ یدلدما بصن رکسعرس هنرزوا بیلک بولوا یسلاو ماش

 ۰  هدنسهجمایذ+۱۲۳ بولوا یسیلاو شعم ًابقامتم هنطا هدنرفص۱۳۳ یدلیا
 FH . یدل وا توف 2

  هدکدلک ردیلقجاع هدینومطسق (  نذۇم ةا .یحهطلا .اشاپ دم )
 . بواوا نذومو شا سوه هقیسوم هلغملوا ولادص لزوکق ردلوا یحطلاپ
 . هفىلخ یجزاپ یساغا هداعسلارادهلسوه هتاتک هرکصردشعازقینمان (هفیلخ د )

 ٠ هلترازو هدنبحر ٣۱۱ی دلوالوا روخاربم هدنناعش۱۱۵و یحزاپ بولوآ ندنرل ۱ 3 1

 3 . كنمرخ ۱۱۸ یدلوا مظعا ردص هدنحوا یمرکی كننابعش هنسواو اب ردنادویق 1
 . هداهسلاراد یبیدشلاچ هنمازعا یدنلوامازعا هزفاس بونلوا لزع هدنزوتط نوا
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 . عیر ۱۱۱۹ بولوا سردم ردبلبل و ( یئان قفر ۰ یدننادجم) رد وفدم

 ردیلهرتسلس ( شتفم ۰ یدنفا دج ) یدلوا توف انوعطم هدنسیکیا كئاوالا

 بولوا یشتفم نیمرحو یثابابو یبهرکذن هدانناویو یدلوا النمو سردم

 نیم رل ا نیب هدنزوقطنوا یه ایذا ۱۱۹ یدلوایسیضاق هرونم ةندمتیاپن
 بولوایسحهرک دن هدازدبا ردیلردم ( یدنفادح ) ردنداهقف یدلوا توف

 . یدلوا توف هدرحالا عیس ۰

 هد۱۰36ردسودحم كندنفا هّلادبع ندیلاوم ( هدازیاب۰یدنفادم)

 كنسهرخالایذاج ۱۱۳۰ یدلوا یسالنم هکم « هسور «سردم یدلیا دلوت

 هرق ( روکروک ۰ یدنفا دجم) یدما ههزن * ملام یدلوا توف هدنسکیآ یمرکی
 هرونم ۀندم * اسینغم * هبفوص * سردم ردنلغوا فسوب ردلبفریث راصح
 یدنا ددش . دندح یدلواتوف هدنسمرکی كنرفص ۱۱۲۱ یدلوا یسالنم

 ۱۱۳۲ یدلواسردم بولوایهجاوخاغاپوبا ردلبنومطسق (یدنفا دمع )
 ردیلکر ( هداز یضاق «یربپ ۰یدنفا دم ) یدلوا توف «دنسهرغ یرفص
 یرازاکب ( یدنفا دم ) یدلواتوف هدنسهدمقلایذ ۱۱۳۲ بولوا سردم
 هد هتس یس دعا یذ ۱۱۳۲ بولوا سردم ردسودحم یدنفا مرکلادبع

 ۰۱۱۲۳ بولوا سردم ردیلاشتنم ( هداز یضاق ۰ یدنفا دم ) یدلوا توف

 . یدلوا توف هدنناضمر

 ° سردم ردیمودع كند فا دجا ( هداز قفو ۰ یدنفا دم (

 هد۱۰۳ بونلوا مازعا هسیربق هد ۱۱۰۲ یدلوا یسالتم هکم ءرصم ۰ باح

 لوف ف. تولوا ینا لوماتسا .دنامش ۱ کک
 هدنرخالا عمر ۱۱6 بولوا یسهاب یلوطانا هدنلوالا یذاج ۱۱۲ یدلدبا

 یمرکی كنيحر ۱۱۲۱ یدادنا لزع هدنیحر هنسوا بولوا يبا مور ردص

 ؟ فيقع ردنوفدم هدنسهرت هدآزیمشج هداشاب قشاع یدلوا توف هدنزوقط

 ۰ یدنا تقلا لباق

 5S ضفتلاب ندنعاحوا یجهبح ( هداز یلوبش وط ۰ اقا دی

 لاصقا هدنلاوش هتسوا بول وایساعارابهادس هدا ۶ لزملادمب یثاب یح4یج و

 (هلاص ۰ اغا دم ) یدلوا یماغا رادیلتس هد ۳ هللا بصانم رود یدلیا 3

 هد۱۱۳۲۲ لزعلادعب بواوا ینا روخاربم هدنلاوش ۷ بواوایثاپ یحوبق 3



 #ِ رب

 هدنرخالا عمر۱۱۵ یدلوا یسیضاق هطلع ءرکص باح هد۱۱۰۹ نیا یوتق

 . هدنبحر۱۱۱۸یدنلوا مازعا هسیرقو لزع هدناضمر پولوا یتیمایوتف ارنا
 ردنلراسکبن ( یئان هداز هحاوخ ۰ یدنفا دمع ) ردنداهقف یدلوا توف

 هداز یسع ۰ یدنفا دم ) ردضشلیا تافو هدنلاوش ۱۱۱۸ پولوا سردم

 دیس ) یدلوا توف هدنلاوش ۱۱۱۸ بولوا سردم ردیلومناتسا (یداماد

 یدالوا 2 هد ۱۱۰۸ هنسه واز ات دجا یرانف ردلهنوق ( یدنفا دج

 توف هدنحوا كنبحر ۱۱۱۸ یدلیا ےح هعفدییاو یدلیا اقعتسا هد ٣

 - یدلیا انب هوازریو عماحر یدنا یھ” ءا بوذح « اص یدلوا
 هد ۱۱۳ بوشش ندنعاحوا یج هبح ( هداز یجدسرک ۰ اغا د )

 یودح یدلوا توف هد ۱۱۱۹ یدلدا لزع هد ۱٣٤١ بولوا یثاب یجهبج

 ۱۱۵۱ یدلوا یثاب یجهبح ضیفتاب ندنغاجوا یجهبح یخد ( اغا دع )
 ) كب لبلخ ) یودحم ك1 یدلدا نفد هشالططکشب بودا تافو هدننحر

 ردنوفدم هدشاطکشب ردشمتا تافو هد ۱۱۸۷ بولوا یس هفلخ هناخ هبح

 یشاب یحهبج هدنلوالاعسر ۱۱۱۵ یشاب باصق ضفتلاب ( هرق ۰ اغا دم )

 هداروا یدنلواماعاههردا هدنلاوش ۱۱۱۸ یدلدالزع هدولءاقتدم بولوا

 یذ ۱۱۱۸ یشاب یحنوصکس رد رکی ( قالوح ۰ افا دم ) ردشلوا توف
 ۱۱۲۰ بولوا یسادختک لوق هدنرخالامسر ۱۱۹و یثاب یحغز ءدنسهجحما
 هد ۱۰۱٩ ردندقاحوا هدو ( یراص ۰ اغا د ) یدلدا لزع ءدنناضمر

 * ردرلشلوا توف بفاعتم ینبررب یدلیا لاصشا هدعب بولوا یشاب یحغز
 كندنفا هاربا ییودح كندنفالع ىلعل ( هدازلمل .یدنفا دج )

 لوماتسا تولوا یسضاق هکم ءدنم رحم ۱۱۱۰ بولوا النم «سردم ردیلعوا

 یذاج۱۱ بولوایسضاق لوماتسا هدنلوالا یذاج ۱۱۳ ردشلرب و یاب

 ۱۱۱۹ بونلوا مازعا هسیرق هدنس هحایذ ۱۱۸ یدلدا لزع «دنوالا
 ندرودص یودحم یدا لاص ۰ لضاف یدلیا تافو ءداروا هدنلوالایذاج

 ۰ ردرلیدنفا ( هّللادبعدرس) یرکیدو (قابلادبع)

 نیسح هداز یدنفا نیدلا سفت ( هداز ندلا سش ۰ یدنفا دج)

 ردیلاشابمساق ( قدق ۰ یدنفادع ) --۰ ردندیلاوم ردمودخم كندنفا

 مچ < ۳۹۹۳ ی A LE ار و 0 ی اا هداشاب هلاس یدلواتوف هدنسهدعقلایذ ۱۱٩ بولوا یسالنم دارفلب ؛ سردم
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 ۱ سلب ۱۵ لوا ا هد ۶ نوا نر ۳ و

 ٠ دیری عفن 2 بودنااف| یخد یت اما عم ردقءام ىلا یدلوا رادرتفد .

 هسیک شم زوزکس بولیدا تبژر یخد یراپاسح یلواةعفد یدلوا مداخ .
 تن مانعاهنکلبلاو هدحهلقلاشاب یسودنک هد۱ ۱۱۰ یدلدنادادرتسا هانمتجینیچآ

 رد (یدنا دجا) ندرودص یودح .یداواتوف هداروا هدندمزا ب ا

 ٠ الطاف سردخ ردسمودخ كناشاب راقفلاوذ دیهش ( كيد )

 2 یجن و اص . یدنفا دج جامل ا ) یدلوا توف هدنسهدعقلا ید ۷ یدلوا

 e یدل وای مالنم ماش سلیارط * سردم ردلعوا كن دنفا نسح ید ردا مال

 .. بولوا سردم ( هداز یعازو ۰یدنفادم) یدلوا توفەدنسەج ایذا ¦ ۱۱۷
Aح .یدبایرنه یدلوا توف هدنوالاعید۱  
 ۱۱۰۱ینا غرک دب ضبفتلاب ندللاعباب ( یلح كحوک «یدننادع )

 + باتکلاس ر هدنحر ۰ ۰۸ یسیحهرک دنهیلام کک یسیحهبساحم نیمرج هد

 هدنامدخ طع هرکص بولوا ینیما رتفد هدعبو یجهبساع شاب هد ۱۰١

 .. ,هدیدنسپ راوطا ردنوفدم هداشابلع قیتع یدلوا توف هد ۱۱۸
a۱ ۰. رد (یدنفا یلعهژبدنفا مصاع لبعاس) مالسالیش لغوا یدا  

 ترضح"یراتسدرس ضبفتلاب دن واه نوردنا , ( یصتراص. اشادمت )ا

 سیرق هدعب یدلوا لواقشرادرتفد هد ۳ جارح الادعب ید وا ا

 یدلوا یسیلاو برغسابارط ہد ۱۰۹ لر یا لزع هد ۰ .«بولوایسکپرلکب _

 1 روبح هه رح ها زابل امناسا بودی این اد ینعي یسر گن ی(یاددم ماما ( هداروا

 ( یاد نآععیجم وهف ( هد۱۱۱۲ یدلوا بولغم هدنرگیدو هيلع هدنرب یدلوا . :

 یدامادكناشاب وب بولوآمفدنم هدوبهد۱۱4 یدک هن رب آ هل ياددمم
 هد۱۱۱۸یدلوا بحاص هنماقمهن .داشا دمش بول وا رکسعسبب زا( كب لیخ ) 1

 . یدلدلانفد هنعماجیدای یتسوشراچ كرت هل عماجرب هدسلبارط ردشایالاحترا و
 راد یءهداروا لدتعم براخ جد ( یاد دم) یدا لداع میام ؛نیدتم

 . یدیا قش

 دا :۹9سردمهردیلوماب نب ناضهریجاح ردایلک(یدادم) .



 :سردم ردمودح ثكندنفا دچنا دیس | ستم رم زا

 | ( یدقا د) یدلوا توف هدنستلا كنلاوش ۱۱۱۰ بزلوا یسالتم هتلر

 3 هد ۱۵ یدلوا یمالنم هکمهد۱ 4 وس ردهبول وایماما یدنفاهللاضف ردیلشدا

 . ردشلنا اش راد لاح را هدنل والا یذاج ۷ تولیدبآ

 e eT ( ءداز نسحم اش هو



E 
 ردشملوا توف هداروا بودرکه هنردا .

 . ) یرایرهش رادقوچ ضفتاب هدنوباه نوردنا ( مصخ اشا دم
  بولوایسلاو نوزیرط اقاعتمو یدلوایسلاولصوم هل رازوهد۱۱۰۵ یدلوا
 یاقا «د۱۱ ۱ یدلوا دعاقم هد ۱۰۷ بولوا یسیلاو هبنوقو هکت هد ۱۰۹ و

 هدنلوسلک هع زعلا لبق تولوا یسلاو روزرهش هد۱۱ع و یظفاحم هبناح هلمرازو

 ۰ یدا لدتعم یدلیا لا را هد ٥ بول هّتسح

 هد۱۱۰؟بولوایمادتل كناشا نسحیلج ردیلدادنب  (هرق «اشایدجم)

 موروحهد۱ ۱ ۰ یلظفا ع صراق هد ۱ ۰۷ یسیکب راکب نوزب رطهد ۱۰ ینرصتمیرفناک
 هرفسیدلدا روم ًمهدادفب بول وا یسیکپ رلکب هیساما هد ۱۱ ٤ یدآوایسیکب رلکبهرقنا و

 . یدادبانفدهن اوج مظعا ماما یدلوا توف ًایدأت هد۱۱۱ ههلکلبامانتماندکقک
 هدعب بول وا هن ورط, بوشش ندهاسر ( هداز یه. اغا د )

 ًاقاعتمو یسلاوساوبس ترازو بتراب هد۱۱۱۳یدلوا ینادناموق شاب رانولاق

 یدلواتوف هدنسه|یذكنهنسوا قرهل وایسیلاو هرصب هدنرفص۱۱۱ هو ناو
 ۰ رد(اشاب دج راد ود) یودح

 ندناکحاوخ .پولوا ندلق بابرا . ( هدازنابمش «مشتخ .یدنفا دم )

 بوکسءهرکص بولوا لواقش رادرتفد نوک جاقر هدنلوالاممر۱۱۱۵ ردشلوا
 یلهفوصایا یودحم ردشلبا لاحرا قردلوا ینا قش رادرتفد تیاهن یدلاق

 هدنرخالایذاج ۱۱۳۰ بولوا ندارشوبا-تک ( یلح فصاو هللا دبع )

 ۰ ردشلوا توف

  ردیشودخم كندنفا مرکلادبع یلهناحشوط ( هداز مرک «یدنفادع )

 ردشمل وا توف هدنمرع ۱۱۱۹ بولوایسالنمهشوقفل « هبهانوک ۰ هبنوق ؛سردم
 هدرادکسا یدلواتوف هد ۰ نکیآسردم ) یدنفا قداص دج ) یودخ

 ۰ ردنوفدم هدنعاب سنوت

 بولواسردم ردندنرارجات مع یرد ( هدازدجا النم ۰ یدنفا د )

 كندنفاندلارع (هداز فرشا) یدلوا توف هدنلوالایذاج ۱۱۱١ هد ردا

 یدلدا نفد اە هدا زفرشا بولیروتک ههسور یشعن هلعل وا ىداتسا

 (یدنفاد) یدزای یەم هدناسح یدا عاش رسصلم یحاصطح نسح

 توف هدنناخمر۱۱۱5 ردسردمر ییلوطاا روهشم هد (یبباتهداز دعس وا)



r AK.و  

 i ۳ ۰ یک ذ « یدلوا توف هدنسبتایمرکی كنحر۱۱۱۲ نکیآ
 هد ۱۱:۳ یدلوا یسالنم زیربت ۰ سردم ) یدنفا دج لاص ( ندندالوا

 هد ۷۲ سردبم ( یدئفا دجا) یودع كنوب یدلوا دهش هدند رلمنار|

 هد ۲ (یدنفانامن) ندندافحا یدلوا توف هدعب بولوا یسالنم كبئالس

 "الوزعم ندنن ولوم رادکسا هد ۶ ڭرەزك هلسولوم تولوا یسالنم دادعب 0

 ندنسافلح یاده جش (یدنفارع) ندندافحا یدزای كصلاذعو ردشلواتوف "

 یدنفا نامت ردنوفدم هداروا یدلوا توف «د۱۲۲۸ بولوا شو یتا ا

 دنسو هد ۱۲۵۱ بولوا یسالنم هرود یځد ( یدنفا دم فرش ) هداز
 ۰ ردشلوا توف هرکص ندنلاس ۱۲۹۰و بولوا یسالنم

 هدنلاوش۱۱۰۳ یدلوا النم ۰ سردم ردلبونس ( ابو -یدنفادج )

 ۱۰۸یدلوا یسدا یلوطانا هللالزع هدننابمش ۱۰ بولوا یسیضاق لوبناتسا
 یدلیا لاصفنا هدننابعش ۱۰۹ بولوا یرکسعضاق یلوطانا هدنلوالا یذاج

 بولوا هند بحاصردنوفدم هدیویدلواتوف هدنسیتلا نوا كنناضمر ۶
 هدنناعش ۱۱۱6 بولوا سردم (یدنفاد) یودحم یداراویسءدج فاصوا

 « ماش . سدق ۰ سردم (یدنفالع ۰ یضئاق ) یمودخ رکید یدلیا لاحرا

 یدیا عاشو شیورد یدلوا توف هدنلوالاممر ۱۱۳۹ یدلوا یسالنم هتدم
 یسضاقبونا هد ۱۱2و سردم ( یدنفاد نب -یدنفا نجرلادع ) یدفح

 دجا یجاح) ندندافحا یدلوا توف ءدنرلح راف ۰ بولا دعاقتم هرکصو

 ینوکیجنزکسنوا كنلوالایذاج ۱۱۸۰ بول وا یسالنمر هشیکیو سردم (یدنفا
 ۰ یدلوا توف "

 رلیهانس بولوا یسیجصیخ" كناشا نیسح هداز هحوع (انا دم )
 بحاص یدلوا دهش هد ۵ یمادخل ترادنم هد ۱۱۱۶ یدلوا یساغا

 ۱۱۱۵ بولوا ذوفت بحاصو بونم هرلیریهکی ( جارس.افا دج ) ردناریخ
 تمقن بحاص یدلوا توف هدنلوالایذاج هنسوا یساغا ریرپهکی .دنلوالامیر

 شواچ هدنلوالاعیبر ۱۱۱۵و یثاب یجوبق ضشفتلاب ( اغا شیورد دج ) یدا

 توف قرهلوا بیدأت هدنلوالایذاج هتسوا یدلوا لعریم قاتم بولوا یشا

 هدننابعش۱۱۲ بولوا کصاخ ردلهنردا ( اغا دج ) ردیبحاصقلخ وس یداوا

 هدرحالایذاجبولوا لوزعم هدنلوالاممر۱۱۵ یدلوا یسیشاب یجناتسبهنردا



 تا

 ا 1 e ف زادس لع هد هن ردا هدعب بولوا لک وراد هدنلاوش ۰
 هناخحا رسهد ۱ ۱۱۳ و یا هد را هدد رقص ۱۰۸ یدلدا لزع هد٩۱۰ ی ۰

 ۰ رد وخدم نفاد یدح

 ۱ :یسادننک ك ئاشا لعجاح قسا ردص ( یحاتفخ ۰ زانروب اشاد )

 ۰ رارکت هد۱۱۱یداوا یساشا رهشیکی هنسواو یشابیحهبح هد ۱۱۰۵ بولوا
 ۰ ردشلوا توف هدعل یدتا لاضصقشا هد ۳ بولوایثاب ی>حهبح

 هّسدم * سردم ردسودنع كندنفادجا (هداژ قطا «یدنفا د2) -

 . توف هدنحوا كنلوالا یذاج ۱۱۱۶ بولوا یا اشاب دو هدمب یبالتع 1
 ۱ هدلاوش ۱۱۱۸ ( یدنفا م کارا ( سرزد» مودع یدیا تک شوخ قا

 فول زا جننالتم دردآ «سدق ردل هن ردآ (هدازقیرآ۰ یدنفادجع) یدلیا تافو

 ید "نفرازه "یحاصقاخ نسح یدلراتافو ینوک ی کیا كنمرع ۱۳۹۵

 . یدبا تور
 . .. ردیلغوا كدوچ میش ندنرلغابد هلقید ۰. ( هداز غابد + یدنفا دج ) .

 . .النم«سردم یداواداماد + (یدنفادیزع) هدازایرک ز ندرودص لصحلاپ 9

 .  هدشوالا یذاج ۸۱ بولوا یسیضاق لوبناتسا هدنرخالامیر ۱۰۸۵ بولوا .
 .  هدنرخالا یذاج ٩۲ بولوا یرکسعیضاق یلوطاتاهدنرخالاعسر ٩۰ یدلدنالزع
 هدنشب كنسهجحنا یذ 4۸ يسهاپ لیاموز هدنوالاعسر ٩۶ یدادبا لز
 . عید ٩٩ یدلوا مالسالا جش یوک یهچوا یرکی ,یدلوا لیامور ردتص
 یجندس یعرکی كياهدنروسم نوک زوتطنوا یدایا لاصقنا هدنزکس كنیرخالا

 . هبنوق هرکص هرضق هلا لزع هدناضهر ۱۰۱ یداوا مالالا عش اینا ینوک تب

 هدتشماوه تو هدوحم یدتا اش ییعماح یاتطاا یدا یھت دا و ,عیصف ۰ لضاف یدلوا توف هدنشبنوا كنبحر ۱۱۱۶ یدلربو ینا زا ی

 7 هلن زر ح ۰ ۹ نکیا سردم ( یدنفا جا ) یت ربا یدراوا ها

 ۰ ینردم هیفوصایا هسیا (یدنفادجا) یودخش یدا دباع و ماص یداوا توف
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 ٠ (ناتیش ۰ یدنفادج) یدتیاانب ییدجسمهرا ردشلواتوفدعب یدلوا یتیمان
 یداوا دعاقتم هلبسهاب یشاب یجانروط قزدلوا یجیزاب شاب بولوا یریگی
 ٠٠ الدنا نفد هاروا هدشنافو یدلیا لیوحت هساج ینیدحس باصق كدروا
 e یداواتوف وف .دادنسوب یخد (یدنفادع هدازرظان) ندنسهلالس اشابدجم مور
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 ر ۸ یو اب هد ۷ ر ج ازد هد ۰ ۳

 ٠ هدنمرحم ٩۰4 بولوا یبیلاو هینوق هنسوا ردشلوا رومأم هبرح هایفافرصتم
 . یدلواجوز كناطلس مناخهمطافو ینیلاو ماش هد۱۱۰ یداوا یا دارفلپ
 2 دادنب هدنهرحم ۳ تولوا یسلاو رکیرایذ هد ۱۱و یسلاو یلوطانا ایقاعتم

 2 دیعس)یبودنع نداهبلا راشیدلوا توف كرهببیا بیدأتهلکتا تمهل هدب دنرح

  شللا جوزت ینسهعرک كناشاب ینطصم هداز اشا نییصنیلد بولوا ( كيدج
 :  كنرخالایر ۱۱۹۲ بولوا یعودحترب دات ) تر لبلح دنس ندنوو 7

 * ردشلسانفد هدننابكناشاب نی مح ید هدهلق ید بودا تاف و هدنشکیآ ی رکی

 ارو سردم ردیلغولثا . ( هداز یسودر ۰ یدننا دک ) ۰
 : هدیوبا ید رهام هدلوصاو یناعمو مولع یدلیا تافو هدنجوا یزکی كنمرحم

 . كناکاخ نیا «تار ار هدنشما وه بتک (یافیأت) ردنوفدم هدنکشوک سیردآ

 هنج < فسووا جارخیمهجترت ك نى رامات (نامزلاءانا انا ق ناعالاتابفو

 1 یک هدانصق تر دندبف عنا ود؛یرلدچ رتیس اا فصت كداق ولخملا بام ؛ییاظ

  بولواسردم ردیلغواكندنفالع دیسلا ... (هداز یکتا: یدنفا دجع))
 . ( قتطنم؛یدنفا دح ) ردنوفدم هدهکت تر یدلوا توف هدنمر ۱۱۱۳

 . تّف هدنرفص ۱۱۱۳ نکیآ/سزردم قرماوا لغوا دجا یجاح ردیلیوکناتسا
 دسلا) یدلوا توف هدنشاب نوازوب یدا یلتامولعم وےقطنم و ني دته يوا 2

 ۰ (شابهرق «یدنفا دع)یدلوا توفءد ۱۱۱۶ بولوا یشراربما (یدننادع

 . هللع لیصح بولک هلوبناتسا ردیلساح رک ر دیمودغ كندنفا نیدلایم

 یدلک هتداعسرد هنن 2 بوا وا یه ی یرداق هداروا یدنیک هد نومطق

 1 اص ردنوفدم هوا یدلڼا تافو هدنکلتفخ هدنسهرد یمارح هد ۱ ۲۳

 ییا سردم بولوا یماما :سابلا یباح ردیلهسورب (یدنفا دجع) یدیا دا
 فی ۰ یدلوا توف هدنرخال |عیبر ۱۱

 بولوا ندناکحاوخ ردندلق پابرا" ( یسییلح نابق  یدنفا دم )
 ۳ 2 :: بولاق بوکنم هجراهنس .یدلدیافتقوتو لزعهد ۱۰۸۹ قردلوا یتیما هناسرت
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 هد ۱۱۰۳ بولوا یمادفتکكناشاب نیسح لابوط  (یزاغاشاب دمحما

 هاک| تقابل زارا هدراهراو تعاث هداملاقوف یدلوا یسیکب رلکب هنسوب
 ردشلیا لاحرا نیدلو لوصو ینامرف یدلروس ناسحا ترازو هد ۶
 یدلدابصن یسیکب رلکب هنسوب ناریمریم هبتراپ ( اشا دج ) یسادتک هنر
 ۰ یدلیا لاح را هد ۱۱۱۰ هدو

 هاوساتسا قلارارب یدنا سردم ردیلباتنع (  یریسفت ۰ یدنفا دمج )
 ؛ ماع یدلوا توف هدنلوالا عسر ۱۱۱۱ یدتا تدوع هتک هرکص بولک

 ندنسهیلط تولوانداتصو یدننشقن یدالوغشم هللا ریسفت اعاد یدا لضاف

 بوداهقرفییا یتسهبلط هدناضهر یدا رربو ینهارجحرخ هتک هلغرب یرب

 (هدازیراوس۰یدنفا دم ) یدا رربدتا راطفا هنسهقرفر هک ره هدنسهناخ
 .یدنفا دمم) یدلوا توف هدنرخالایذاج ۱۱۱ بولوا سردم ردیلهسورب

 .یدآلضاف یدلواتوف هدنناضمر ۱۱۱۱ بولوا سردم (هداز یسیتفم هلغم

 ۱۱۰۵ بولوا دام «سردم ردلهرقنا ۰ (مداز تا ی دم )
 هدنسهدعقلایذ ۱۱۱۱ یدلوایسیضاقماش سلبارط هلیسناد هکم هدنسهدعقلایذ

 ۰ ید تفشحیذ ۰ >l) یحس یدلوا توف

 یدلک هلوماتسا ةرحاهلاب بولوا یدنیشقن ردمناتسعاد , ( یدنفادج )

 هدنرخالامیر ۱۱۱۲ یدتا قیرطرشن قرلوا مناقو نطوتمهدنسهمشچ یضاق
 ندهسیک بولوا ریپرب كاناکسلوذشم هلتضایر .اندءارات ۰ لضاف ردشلواتوف
 هتفهرهومرخ رشعو دما یذوشع وارو هلش واعم یابحا تویلآ یثرب

 قارشا ۰ یصخ . دج ید رولوا ماص یرانوک هج و یستربا رازاب
 ؛دساطرق هحراز« قفو هلغلوا راددصح ندسرافو یرع بوداادا ییرازاع

 ۰ یدا هدنز یدوحو اعاد یدا رولس موجءرفح -

 یدلوا نداما هلغلوا ندا دحرس . ( یلدحرس ۰ اشا دم (

 لیدنتسوک اقاعتمو یظفاغهونا هد ۱۰۸ بولوا یظفاحم راوشمط هد ۴

 ۰ ردغلوا توف هدعب بولوا یظفاحم راصحهحال ا هد ۱۱۲و

 ۱۱۰۳هدمب یدلوا روخاربم نکیآ یساغایروق ردیلهبلف (  اغا دم )
 ۱۱۱۰ ردشلوایئاب یهبح هدنمر۱ ۰ ٩هلتمدخ رود ردقهنلاس۱۱ ۰۹ ندلاس

 نالع قرلوا ( نزورو۰ افا دم ) ردشلوا توف ًارخؤم بواوا لوزعم هد
 و ار و
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 هد ۰ و هوجماب هد ۱۱۰۵ یدلوا ېی رلکب هاروا هد ۱۰۹۹ هک روک

 بولوا (اشادع ) یخد ودع ردشلوا توف هدعب یدلوا یظفاحم هونای

 هلا دودتدم هنسیرکی ییهولا راسو ربشقا قرهلوا ناریم ریمو یشاب یجوپق
 (هدازیلهلوک ) اکو یدلیا لاحرا هداروا بولوا یظفاحم نام رکقا هد ۹
 ۰ یدسد

 یدلوایسکبراکبهنطا هد۱۰۹۷بولوا ندنساعزهنطا (ااهدولومد)

 ندسدأت هد۱۱۰۳ هلا لزع هدا ۲ یدشلوا قر صتمەكت بونلوب هدراب رج

 قرصتمراصح هرقهد۱۰۸یدنلو هدنابراع قرهلواوفعرهظم دعب یدتا اقتحا

 (روحام۰اشایدمم دس ) یدلوا دبش هدننرح هتنس هدنمرع ۱۰٩ یدلوا

 . نایلس) یردارب و شلوارومشم هلتعاجش قردلوا یسکی رلکب ولاب هریفو نینس
 (غا دمع) ردیءاب یجرعز (اغادمع) ردشلوا دېش هدیرح روک دم هلا (اشاب

 ` امهلاراشم ردشلوایثاب یجەبج هد۱۱۰۸ ندننلادْفک رایحهبح ردیلمورضرا

 بوش ندیرهگب ردیلکینالس ( اغا دمع ) رایداوا دیش هدیرحوب هلرلاشاب
 (اغا دمم) رکید یدلوا یسادخک لوق هنسواو یشاب یجرغز «دنلئاوا ۹
 .ردراشلوا توف هدرلهتسو یدلوا لع ريم هد۱۱۰۹ بولوا یشاب رتهم

 یسهحاوخ روخآ صاخ یرد ردللوطاا (قجیهرق ۰ یدننا دم)
 هدنسیدد یروب كتمرح ۱۱۰۹ یدلوا یسالنم هبلف ؛سردم رد یدنفا داره

 رب قلناسقط « یهفطل ٠ ع رشنم « هقف ردنوقدم هدی راحت ربا یدلوا توف

 كنناعش ۱۱۳۰ بولوا عاشو سردم (یدنفا ینطصمحدام) ی یبودح ید ریپ

 ۰ ردراو یاود یدا تبحشوح یدلوا توف هدرصم ه هدنسکیآ نوا

 كالس «سردم ردمودحم كندنفابونا ردیلتورط (یدنفادمح)

 (یدنفا دمح) یدلوا توف هد قبرط هدنلوالامسر ۱۱۰۹ بولوا یسالنم

 لضافر رهام هدنفره یدلوا توف هد ۱۱۰۹ بولوا سردم رددناتسغاد

 يبنکم هاوو یاما ودق لتاط ردیلدچعاب یکی ( بج ۰ یدنفادمح ) یدب
 رالبقهلا مخ یحوارت یدلوا توف هدنشاب ینلا ناسقط هدد ۹ یدا ی

 ردیمودخم كنیدنفا میهارا (هداز هداتفا ۰ یدنفا دمم) --۰ یدیا نداملص

 یدنفالع ۰ یدنفا دم )--۰ یدلوا توف هد ۱۱۰ هلتحشم هست

 ۰ ردندیلاومو یود كندنفالع «داز یجهرآ ( هداز



 ۱ : ی ندر ندد کیا هدنناسشهن اس وا یدادبا هوا رش الا بیقت ۱ ۳

4Y eب -  

 يودع یدیا قالخ الا بیط «تیف شوخ یدلواتوف .دنوالامیر ۱۱ ۸

 وان هدریمزاهدنج وای رکی كناوالا مینر ۱:۹ ین

 ۲ ۰.۱۱۰۸ بولوا سردم ردبل رهشالا ( هداز بوبا ۰ یدنفا در 5

 ردمودح كمامار ) هداژ یزرد ۰ یدنفا دج ( یدلوا توف دال ۹

 1 ۱ یاش( یدنفا دج ( یدلرالاحت را هدنیحر ۱۱4۸ بولوا سرا رەلوي

 راک یدلوا توف هد ۷ هدهسور نکیا یبخش یدنبشقن : ردىسەقىلخ

 ٠ بودیا انب یتسدهواز یلرانا ردیلهسورب (یدنفا دحج ) یدادنا نفد هدنشاب
 ساکت EL دجا هءداژ یرانف کیف ید ردبا ارحا یا ینولخ هداروا

: 
 س یدلوا توف هد ۱۱۰۸ هداروا هلکملربو یتهشم

E 

 . ةلوصەد ۱۰۹۷ كسره هد ۱۰۹٩ یدلوا یظفاع تاراو هلرازو ۱۰۹

 E ۰ ردراشلوا جش رلیدنفا نیدلاردب یلعواو ی ردص یوزنمو ىلع هداز

 لا ما باسنک | هداروا ردحروک ( لغوا لوروم ۰ اشاب دخ )

 ۰ 4 هلکمتا تمدح هدب رح یابشا, یدلوا اشا بوایرو یاس ریبسا هد ۱۸

 .  وما هد ۱۰۹۹ و یسیلاو یلوطانا هد ۱۰۹۸ یدلوا یظفاغ نیدکس
 هدا یسلاو هرتو هنطا بولبروتک هنداعسرد هد ۰ ۰۱ یدلوا یظفاحم

 مورضرآهد ۱۱۰۵ هسوف هد ۰ ۰4 یدننا بیدأت ییایقشا بولوا یبیلاو ماش

 . یسلاو ناو هد ۰ ٦ یدلدا موز هداز ناطاس هشصو یدلوا یسیلاو ی

 ۱ هدهسدلدنارومأم هرج ادس ندارو یدار و یعاعس كرنا هد ۰ ۷ تولوآ

 ۰ ردشواتوف اب ادات هلتسدرد هدنلوالایذاج ۱۱۰۸ یدتآ رارف تو ر

 ..*س ردم ردمودح كنىدنفأ قالادبع ) هدازرفعح و مش ۰ دقات ) .

 7 یرکصیضاقلوطانا هدنمر ۱۰۵ یسهابلویناتسا هدنناپعش ۰ بولواالنم
 1 .ههیراگر راما راتاو هدننابعش ۱۱۰۸ یدلدبالزع هدنسهدعقلا یف یدلوا

 ۰  یدا ا " عضاوتم یدلدا نو

 هنسو هد ضشتلاب تولوا نداصا ) قدنف ۰ اشا دج (

 اش یا وا کف نا یو ,RE و

 e یدن) وا قو عفر یسهمر هلکلروک یروصق هد رجب هد ۷ قرهلوا

 ۰ یدلوا توف

el۳9 . یمن تامدح تواوا ۳ یالا داوک ( یلهلوک ۰  



 ۱ تا ندا )روس تا برت کارو
 7 دج ەداز یبهنا) یدلوا یمادخت ترادص لک و د ۸ یسجهیسام -

ET 

 ۲ كح وك: یدنفادع) ىدڵۉاىناقوقوم se۰ ۰4نولواندناکحا اوحهدوب (یدقا 1

 هلقلناکحاوخ ءد۱۱۰۷ بول وا یهاشداب عدنو نذوم «دنوبانوردنآ (نذّوم
 - رایدل وا توق دعب ت ول واندنلاح رذتس ۸ رد و یدل وا یسحهساح یلوطاآ و 3

 . هناکتنابتشا دبلوطانا بولوایشاب یجوبق قرتاب (  رنک ادا دم )

Eو ساوبس “اا هد ۳ یدلیا اقا یقش قوحر بواوآ ی  

۳ 40 2 97 9 3 eA نهاد 1 1 1 ۳۹۷ ۳ e 

OP PAR O e PE TONE PS E RIO 

۰ 

OT NE 1 ۱ a ON : اب 8 ی 

 ترازو هد۱ ۰"یدلوا یشتفم یلوطاناهلیغانس هیالعد ۱۰۵ بولوا یکی
 یدلواتوف اونا یا هنسوا بولوا یسلاو هموت هد ۷ یدلرو
 هردشلدیشیا قاستعا هاست تدخ

 هد۱۱۰۶ یدلوانداماضشتلاب ردیلءهروم (یلغوادسسوبا .اشاهدمح)
 یدلواتوف دعا ردشلوا ى قرص ثاسرههد 1 1 بونل وب ەدەظفاعهدتبدو و

 ر e5 ۷ a i )ا یدع ناو ت

 AS یدلوآقرصتقوازوو عروس ۱ ۷ کا بد

 . بول وا یلتفا ءوجنا هد ۰ 1 بولوا یسادجک لوق o3 ۰ گو یا 7 3

 ردشلوا توف هدعب یدلدا لزع هد ۱۱۷

 2 ضفتلاب ا ( هداز روخالص ۰ اشاد )

 ۱۰ بولوا جد یسش شاب یحاتس هردأ هدا یدلوا یاب یاس ۱

 لح یدوا یظفاع یاز زاو هفک هلیسهاب کی رلکب هدنر لا

  es ردشلا

 اار ياها رنو pa اما د ) و ٩
 رایدلوا توف هدراهنسوب ردشلسا فقو هد ۰ ) هدازاغا اغا شیورد )

 سردم ردسمودح كندتا دج یش ( هداز یراد ۰ یدنفادج )

 لزع دنا ید قربلوا یبضاق لوساتسا «دناضمر ۸ بولواالتم ۰

 ردص هدنلاوش ۱۱۰۵ بولوایسهاب یلوطانا هدنسهدعقلا ید ۰ یدسا

 هدنلوالایذاج ۱۱۰٩ بولوایسها لیامور هدنسهج|یذو شلوا لوطانا



EE.بس 66 س 3  

 ٩٩ بولیدنا لرع هد۱۰۹۸یدلوا یرادرتفد هناتسا هلیغلادخک ناطلس کصاخ
 هدنلوالامسر۱۱۰۰ردشلربو ترازو ًابقاعتموشلوا لواقش رادرتفد هد
 یسلاو روزرهش بقعردو یظفاحم هیناح هلا لع ندنسا سوه هنرادص

 یسلاو درک هدا ۵ یظفاحم هطاهحزود د۱۱۰۲ و یظفا و سر هد ۱۱۰۱ و ۱

 توفهدمبو شلدبا فقوت ًاقاعتم بولوا یظفاحهیناح رازکن هنسوا بولوآ
 ۰ یدنا ردم < بساح ردشلوا

 سردم هللوا ماما ههداز دعسابیقنبولوا یلهندم (یدنفا دج )
 دوج ( یلخ یلریهزا۰ یدنفا دع ) یدلوا توف هدنمر ۱۱۰۹۱ یدسشلوا

 یسهدیفحو یسحوتکم یدنفا هّلاضیف هداز دیمسوا ردیمودغ كدا

 ۰ ردسیونشوخ "یشنم یدلواتوف هد ۱۱۰۰ بولوا سردم یدا یجوز

 یساغارلمهابس هد ۱۱۰۲ بولوا یشابیجوق ضففلاب ( شک .اغادجم)

 یاشابهد ۱۰۵ بولوا یرابرهش رادعلس هد ۶ هل الرع هد ۱۰۳و شلوا

 افا دج) --۰ یدلوا توف هدعب بولوا رومأم هدرکلزءلادمب یدلوا یلوق
 هنسوا بولوا یئابشواچ هد ۱۰۹۹ بولوا ندنرلاغا مظعا رزو ( نکی

 وام همورضرا هد ۱۱۰۵ یدلوا یراد ه زح لوماتسا هدعب یدلدا لع

 ندنوامه نوردنا ( هزابا ۰ اغا دج ) یدلوا توف هدرلفرط وا بولوا

 یسادغک نواه هشزخ هد ۱۱۰۰ یدیشلوا یلهطوا صاخ بولوا ضیف»

 ندنغاجوا یر رددووانرا (غادحم) یدلوا توف هرکص هنس چاقرب یدلوا
 هرتسسهنسوا بولوا یسادخک لوق هد۱۱ ۰دو یدلوا یشابیحنوصکس قرتلاب
 ییمابطح ضفتلاب ( ینمرا یدنفا دج ) یدلوا توف هدعب بولوا کب

 یدنلوا بلح ه ودراهد۱۰۳۲ یدنلوافقو ول نع هد»۰۹۹بوا وا یاب باصفو

 (یلچ .افادجم) یدلوا یفوتمولوزعم هدندمزا بولوایشاشواچ اینا هد ۵
 هد۱۱۰۶ یدلوا نادك لوف قرتلاب یرعکی رد مودع كناغا ندلا سن

 یذ ۱۱۲۷ ( یدنفالع ) سردم یمودع ردشلوا توف هدعب بول وا دعاقتم

 بولوا ندنرلهتسوا قاوق (اغاد جالا) یدلوا توف هدنزوقط كنیهدعقلا

 ردشعاب یعماح یی قاوق یدلوا توف هدماش هد ۸

 TOO NIY تولوا ندناکحاوخ ضشفتلاب رددووارا ( یدنفا دج )

 "3 قرهلوا یسیح هللاقم یراوس هد ۱۱۰۵ لزعلادعب یدلوا یا هنا رض



A 
 ر ا ) نادئالا دناوعو ناو رعلا داوم ییاقیلعت و لئاسر هدرقح

 “لوسا “لاسر «باتکلاةحافریسفت ؛ىسجلا ءاتساح رش ءةعاسلا طارشا قصيدة 

 «تاّیهلا ناو بد سيمت یهنع ها یضرو هج وتلا مرک لغت رضح مالک «میبسآ یر
 هدهسورب ردشلواتوف هد۱۱۲ «بولوایسهفیلخ ی نعش (یدنفا لع)ییودحم
 هده سور ( یدنفا ینطصم هداز یرصم ) یودخ كنو ردنوفدم در

 یدلدانفد هنسود راه هناح ولوم بودىاتاقوەد ۱۱۹۸ یدشلوا العلإ سیر
aa 

 ج هددسورپ هنسیلا ) یدنفا ینطصم هشاجقا ) ندنسافاخیرصه

 ەد هددسورت ردنا تلاک و یاشا نکیا هديل یرصعو شلوا نذؤم

 جالا ین ) نالوا مش هنهاک رد یرصم هدنافو یدنفایع ردشلنا تاقو

 دجا جش (یدنفا یلعهداز یفع) ردفلوم یدلوا توف هد ۱۱۵۰ (یدتناد

 یدلوا توف هد۱۱۸۰ یدلوامیش هنهاک رد یرصم بولوا یدبرح یدنبشق
 یدیفحكنو بولوا (دوم جش) هدیرب ندنسافلخ یرصم ردرهام .دهقف ع

 هرادکسا بودا تافو هدنمرحم ۱۱۷۹ ردنداشم یخد ( یدنفا ینطصم)

 (درک | نیع) جش ندنرادیرم (مساقیش) ندنسافلخ یرصم ردشلدا نفد
 ً ردشلدا نفد هنهاک رد هداز يج هدب وبا بودا تافو هد ۱۱۳ جد

 هناشاب ینطصم یوشزیح ردنلهنس و ینع قانشو ) ماسق ۰ یدنفآ دع )

 لصفنم قرلوا یسالنم هکم هللارع دادتما بولوا سردم ندنشوا ماما 7

 ( هدازقایاشک ۰یدنفا دج) یدلوا توف هدنرخالایذاج ۱۱۰۶ یدیشلوا

 "الوزعم بولوا یسالنم هیهاتوک ۰ سردم رددفح كندنفالع قایا شک
 (یدنفایضارد) یداتیشوخ و رپ یدلواتوف هدنرخالایذاج ۰ ٤

 ( ناک ر چ دبس) رد عاش یدلوا توف هد ۱۱۰۵ بولوا یضاق ۰ سردم

 .یدلدنانفد هند ج شیاشح جالایدلوا توف هد ۱٣۰١ بولوا ندهنظ»

 یدلوایظفاغ سرق ضفتلاب بولوا ندارما ( قالوح.اشابدج )
 نداما (رطاش۰اشاهدم) ردشلدا اقا بولیدا شیتف یسهرادا هد ۰۱

 ۰ ردزراشعاتافوهدعب و شل واقرصتءرهشقاهد۱۱۰هو زفاس هد۱۱۰۱ بولوا

 ندناکحاوخبولوا لغواماما ردیلومناتسا ( تسوظفاح . یدنفادم)

 ۰ یدنایعاشوریظنیب هدراوداړع یدلواتوف هد۱۱۰۰ یدلوایممانورب دعاکو

 هركص ینما جم ضیفناب ندم ( یکلنش قلطیق ۰ قدنف هاب دج )



 اک ها i ط

 هدنل والا تا ۱ ۰۹2 :تواوا ۷ ۰ سردم

 هدنابعش ۱۱۰۲ فر ۳ هدنجر ا

  ك.قوچلسهداروا ید)واتوف هددن ردا هدنزوقط ی رکی كن رفص ۱۹۰ ۽ یدلوا

 مزاع)ییودم یدیا فیکل ها فراع هدنرثکا كنه يلع فراعم ردنوفدم مد ا هدنسهسردم ٤

 ءالتیمهن :ویفایدلوات وفات وعطم هدنا والایذاج۱۱۲عبولوا سردم (یدنناد "

 هدا ۱۷۰ ید (یدنفامسار یضیف) ندندال وا یدایثنمو صاشورک اشو عناق

  هدنحرا ۱۷۶بول واالثمسردم (یدنفادجا) یرکید یدبارعاش یداوتوف "

 نامش ) یدلواتوف هدندمزا بویسهدک ندنکل رر ید شمل وایسیضاقء ر ونمةدم

 ۰ ردنونظم یسوا نددلالسوب كن( یدنفا دج مشت ندلاجر هداز

 سردم بولوا یلغاطزاق ردیسهجا وح كنافا دو یک رک (یدننادم)
 ۱ ۰ یدلوا توف رس چر ۱۰ یر ی وا

 ی E ردمل هام ( یرصم. یدنفا یزابن دج )

 بولوا یولخ هرکص یرداقیدنک هرصم هد ۱۰ :۸ بولوا یودغ كنيدنقا

لح لادا اک وب بولک هههسورت نداروا تایر 3
 ۱ یدایدیکت یر E ی

 . یردارب كندنفآ نابمش رکسمیضاق .  ( هداژ نیس

 ۰  یرکسیضاقلوطاناهدنمرحم ۰ ءیدنلواقالطا د۱۱۰۳بونلوامانعاهسیریق

 ٠٠ ا ا قم عابر هدر دتا اقا دچا لطف هدیب
 ` هشهدکلظعاویدارب وما ها دوع ههسور نص ىد هلیرودص

 ۱۱۰ ۰ یدار ردن وک هد ین هد ۸ ضررعلاب نددسو رب هلک | ندر 1

 یرلرتاز هللا ظعو هدنعءاج ملسناطاس بواک هب هنردا وید قدلوا رومأم هرفس
 بووق هنس هد رع مریصرت اشا ناهع ماقمع ق هاغالجآ ندرفح هو و هلنلاغوح -

 .هدنعل یدایا لاحت را هدن رقص ۰ ۰۰ ردشمردنوک هنيا هنب هلبقرط لوپیلک

 برشردان یلاوحا ماظنردرفاو یاک یا فایر یبهذجردزوفدم
 عو فوصت نف (یتاغبلأت) یدنا لضاقو Be هکنوپو لتبال تسهلقشع

۱۳ e 3 

ERS 

 ندقح فرط هدنلاس ۱۱۰ بولک هه سوز رارکت ۲ تم هدنسهدعقلایذ
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 ام دهد e یدلوا توف ik ۱۱۰۲ شب 3 2

 ۷  یدنفا دم ) یدلوا توف هدنلوالا یذاج ۲ نکیا سرد یدنفا ۱

 0 ا e د یدنفا رکبوا یلهسورب ( هداز,یلحرکب "
 وب من . یدلوا توف دیس | یذ

 و ندهولا یار "( شومراخ ,« اش د )
 رفلوآ توف مات هد ۱۱۰۵ ابو ۱۱۰۲ بوداتعزع کلم دعب دا ِ مک و و  هدنلاوش ۰ ۰ تولوا یسکیرلکی هنطا هد ۱۰۹۵ یدلوا یب ِ

 نیا ندنرلکب ولا هدو ردند عدالوا ) دالو « اشاب در 2 یا ةلداع ۱

 هد ۱۱۰۲ یظفاح دفوصو فرصته هسالع هد ۱ و هبطلم هد | ۱۱۹۰۰

 یودخ یدلواتونهنسوا یدلواینرصتم دهرصبق هد ۱۱۰۳ و یفرصتم مت
 ,بحاصم (قاموب- اشا دع ) یدنا لکد لداع هدمدآ وب رذاتشابلیعامما
 3۱۱۰۱ ردشلوا یساغا رابهاپس هد ۱۰۹۹ بولوا ندنرلاغا كناشاب ینطصم

 یدلوا قرصم شعر هد ۱۲۰۲ و یظفاحم زویپعا هلیفلاشاب هسورب

 هدنرح نمی یفیدلوا یداهشثعاب كناشات قطصم:مداز لیروک ۱۹۰

 1 ۰ یدنل وا یر

 ا یا هشدم :سردم ( هدازرادزدشاط . یدنفا د )

 هدنسهدعقلایذ ۱۱۰۳ یدلوا سردم بولوا یاما كناشا ىلع رادهنیزخ

 هلترحاهم ههسورب ردبلعوادلدج یی ردم ( یدنفایوکسدحم ) ردشلوا توف
 مساق هدارواو لاسرا هی ویماک فال الب یرصم عش هرکصبووقوا هداروا 7

 ( یدنفا دج ( یداوا توف هدنرخ الا یذاج NNN نکر ولک ولک هدلوب "الوزعم

 . ردنوفدم :درلبحهود یدلوا توف هد ۱۱۰۳ یدلوا یځش یسهواز یشابّوس

 ٠ ىدا فلت ی (هبلع دیاوف) یرشیماح

 ۱ ردیمودخ كندتفا دو دسلا یلح ) یقتلم حراش ٠ یدنفا دج )

 هدنل والایذاج ۰ ٩5 یدلوایسالنم هنردا . یصم ۰ سردم تولک هتداعسرد

 ی ۰۳ یدلدما حيت یمسا هد ۱۱۰۰ هد هسیدنلوا كح یا ندقرط

 ۱۱۰4 پولیدا گرع هدنرخالا یذاج یدلوا یسبضاق لوماتسا هدنرفص

تعمهاک بدیم ەنف ره تولوا ندالععا ردشلوا توف هد:مر
 دک هاک «س

 3 ٠ یرشهد تشرط ( ینافیلأت ) یدا نولتم هلغلوا تکاسیهک ءراثکم یهک

۱ 8 ٠ ۷ 3 



 هدنناظفاح ا هلشالو هرتاس هلا لزع هدندرد تر ۱۱۰۹ یار

 ۱۱۰۱ و شلدا فتقوت هد ردابوایردود ندقان وق یر رگ وات ران وک

 ۰ ردشمامدا تمدخ نسح ردشلوا توف هدنرخالا عبر

 :سردم ردیمودخم كنىدنفا نطصم یضاق 9 ۰ یدنفا دز

 یدنفا دج ) یدلوا توف « هدنسکیا كنیحر ۱ ۹ ۱ بولوا یسالنم هفنون

 . هحاوخ) یودع یدلوا توف هدنناضمر ۱۱۰۱ تولوا سردم ( یناجداب

 ( دنا نیما دج ) یدلواتوف هدنسهدقلایذ۱۱ع۲ ( یدنفا قطصم یئات

 توف هدنسهجایذ ۱۱۰۱ بولوا سردم ردیمودم كندنفا دو یلمرت

 یدا لضاف یدلوا
 ردیمودخ كنیرکیدارم نناشاب هدوج نب ناضمر ( یرکب دم )

۰A۰". ۰ ۰ یدلدنالزعهدننح رهنسوا بواوا کب سن ود : هدرخ الا یذاچ " 

 شاتکب ۰ اغا دع ) -۰یدلدا لزع هدندمزا هدهسیدلدا بصن كم را کت

 یدیشلوا حورحم هللااشاب یلعیلغوا میش هدیرح بولواندنلاحر قاجوا (هداز

 ۰ اغا دج ) یدلوا توف هد ۱۱۰۱ یدلدا فطلت هلیغابتس كيناح کن

 یربفکی هدننابمش ۱۱۰۲ یدلوا یسادنتک مظعا رزو شفق( کی
 ( یدعگندرس۰اغا دم ) یدلوا دیهش هدنداراو هدنرخاهتسوا بول وا یا

 یدادا حارخا هد ۱۱۰۲ نکیا یرایرهشرادقوح ضفتلاب هدنواه نوردنآ

 رادیلس هد ۲ ردرچکی ( هداز نامرک ۰ اغا دج ) ردشلوا توف هدعب

 یساعا رابهاپس هد ۱۱۰۲ ضفللاب هدو ) اعا دج ) یدلوا دعاقتم ندنعلاعا

 . رایدلوا توف ةف 6
 هداعلاراد تولوا ندلف بایرا ( یراص ::ىدضا دم ) 2

 توف هد ۱۱۰۱ بولوا یسحهساحم لبمرح هد ۰ یسیحزاپ یساغآ

 ( یدنفا دج ادنک ) نالوا توف هنسو بولوا نوفدم «درادکسا ردشلوا
 . ردناذرب هقشپ

 سردمو یسهتشنا كندا دم ازریم ردیلدفک ( یدنفا دم )
 0 شات یسوم ( هدازدواد یدنفا دم ) یدلبا تافو هدنیحر ۱ بولوا

 توفهدنشب نوا كتنامش ۱۱۰۲ بولواسردهردبلعوا كندنفا دجا یماما

 سردم تولک ندم ( یداماد قیلاچ ۰یدنفا دم ظفاح ( ۰ یدلوا



 نرگس مالسالا جش ( یجبهرکذ ۰ هداز كم ۰ یدنفا دج )]
 لوبناتسا هد ۱۰۹۲ یدلوا یسیضاقهسورب « الم < سردم ردسهدازردارب
 یدلوا یاب یا مور هدنرفص ۱۰۹۹ یاب یلوطانا هد ۱۰۹۷ یسهاب

 رو 7 اش یدلوا توف هدنرخالایذاج ۰

 : ۰ ید رهام هدقعاص یعاونا

 یدبا یجهدرب هدن و 1 رس یردب ( هدازبحاح ۰ یدنفا یحور دج )

 هعورفاع یدلوا توف هدنرخالایذاچج ۰ . نکیا یمالنم زادکسا ۰ سردم

 ۰ ردشایافلأت ی ( ماکاةعاضب) ۳ ردعاش یدا باستنالاددش
 ثفا دو ید را یمادضک یرهکی ( هدازنمّوم ۰ یدنفادج )

 ت فر اید ۱۱۰۰ بولوا یسالثم رهشکی ء سردىم ردیمودخم

 روس د (یدنفا نموئلادبع) ندناضقی رد کوا یدارهام هدعورف یدلوا

 ید لوا :یسالنم ریمزا «سردم ردنامورضرا ( یدنفادم ) --۰ ردشلوا
 ۰ ردرهام هدهیلقن و هیلقع مولع یدلوا توف هد ۰ ۰. یدک هج هدعب

 بولوا یثابهطوا صاخ ضشفتلاب ندهماع یارس ردلهندوو ( ا دج )

 هدهرونمه د ورم هنسوا یدلوا یساغا وبق ىع هداعسلا باپ هد ۹

 3 . ردشلوا توف هدکرابم لعوا یداوا زواع
 4ا قلئاربهریم بولوا ندنلاغا ولب ( یساغا لب . شاپ د )

 تافو بولوا یلظفاع های هدعب یدلوا یظفاحم لیدنتسوکو ۱3 هد ۰

 یشابکو لب هدننایاشب نایعنکی ( كیدک ۰ اشا دمع) رد (اشاب نیسح)یمو دم یدننا

 یدلوا کبک ساوسهنسواردتمربولوا یغابیمنهاش .د ۹ بزار
 یجرطاق ۰ اغا دم ) نادشلواتوف هدننلرادرس اشابدجا قانشو هد ۰

 رک ناب 7۳6 تولوا یدهروت یک اشاب دج یساباب هدوب ( لغوا

 هدلاحوب بودبا افتخا هد ۱۱۰۰ یدلیا ادس باشا نکیآ

 تمدید( هدازلوبر امیللوبهنما ) ردلریمزا ( اشاب دج ) --۰ یدتک
 ۱ لا را هد ۰ یدلوا اشاو کب یریدکح,ضفتلاب هدهناسرت یدیا

 EA ۰ یدلدا نفد هنناتسرق ار هداشاب , مساق

 نیما داش ندلق ۶ لزا ؛یلح اشاب ا

 فمکا اد س را و ها هد اا ۰ یدلوا یادت مظعا ردص
 8 aR ات ان #9 3 ۲



rrو د دیدح تارا توف دو نرم  

  كاشإ نایع ا انراوا نادناضق ردا ددنفا لقع د
 3 دج ers ۰ ردررعاش یدلوا توف هد ۰ ید شلوا ی

 بولوالوا روحاریم هد ۱۰۹۷ بولوا یسهفیلخ روش|صاخ ۴
 ۱ یتابشواچ هد ٩۰۹۹ شفت هدو ( ان. دج یباح ) ی

 و ِِ  رایدلوا توف ًابقاشس قیر رب ,یدلوا لوزههو فوق
  هتسوپ و 2 شب ا ندایمما ضیفتاب ردنیلهنولها

 3 1 2 ښا !واتوف هدعب و شلدا لزع هد ۴

 یا هدمب بیدار لوق قابشاب ض 2 فتا بردی ۹

 نا و كسوا هللا لز
 5 ا یلفاع هدرا هد ۰۹۹ تا یرکعز

34 

 0 ۱2 مر
 هبولوا یسیلاو ساویس هد یدل وا ف

F۴ 

eد هجا بس  
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AM کک 
 یدنفا د چ ( لو توف هدنسکیانوا كىلوالا تاج ۱ ۱۰ ۹۸

 ۸ الوز بولوا یمالتم مورضرا ۰ سردم بولوا یودخ رصان عش
 7 دم )ا یجءوهق . یدقا دم ( یدا ندالخف ردشلوا توف «دنلاوش

 ا ....  ۰ یدلیا تافو هدنرخالایذاچ ۱۰۹۸ بولوا

 رم دم نوا لی رجات ل.رقنآ ا دج )

 لو قلاراوب وا لی مور ردص 0 ۸6-۷ و لوطانا ردص
 یدا وا ی کمیت ییا مور اینا هدنلوالایذاج ۱۰۹ یداوا مالسالاجش

avهدنسنلایرکی تكنسحمایذ ۱۰۹۸ بول وامالسالایش هدنسهدعقلا ی ۰  

 یدلدانفد هنناتسردق هدد ئجهغوق ردنشلتا لازا نکیا بیرق هناسقط ,ینس

 هدءهرشایدیا مقتسم < كرف + فیفع «رداق هاتفا فاکت ی «فراع هدنونف عیج

 یارسنابزاکریو ماجربو همشچ تیرگی هنا ر درب لقسم یارحو عماج ۰ 3
E. a 2یودخم ردراو یسهعوجب هدهقف ردشلبا اشنا هسردمر هدلومناتساو  

 هد ۰ ۶ نکیا ینیناق هرنا بولوا البنم ۰ سردم .(یدنفا نسخ ) 0

 .۰یدبافیکلها ۰ شیورد ۰ مرک.. یضس + یدلوا توف هدنسهرخالایذاچ

 ندنحاشم رابک یدنیشق ( هجاوخ یدنهرس ۰ موصعم نابش دج ) ۱ 1

 كن وب یدنفادارم دو یتسدکب دجا هجا وخت ردشلوا توف هد ۱۰۹۸ بولوا

 : ۰. ردندت رلدد و ¢

 ندلق ردنمودخ : هاب لع یراص (هدازرادرتفد .اشا /صلخ د ) ,

 ۱۰۸۸ بولوا رادرتفدشاب هبنرخالایذاج ۱ ۰۸۳ ید وایاک یکی شفل ا
 وا يناک ی رھ رازکت هدلاسرغاوا یدلدنا لزع «دنوالمید

 نیشنهبق هلترازو هدنم رع ۱۰۹۹ یداوا ادنتک دنا یکساخ «دنوالایذاج ٠

 ردنوفدمهدننویقهنردا ردشلواتوف ًاحولفم هدنزکسنواكنلاوش هنسوا یداوا "
 ۱۱۱۸ ( كب نام ) ندنیسردم یوبض یدنا عاش . ملا « فراعم بحاص

 ۳ ۱ ۳ ی ن یدلوا توف هدنسم رکی دی 7 و

 یار خراب يلا ا نوردنا ردبلب وک ی ضاق ) اشاپ دج ) 5 2

 2 ان هازو بقاع بقاعتم ی عرق ۱۰۹۵ بواوا یشابشواح هد | ۰۸۷ ید) وا 9 3

 هر رماوا یظفاع تاراو هدعب یداوایسلاو . ۱

9 a Pr 
 زر ا 3
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i.۰ ردشلشالک | شیداوا ندهیظع تاعیاض  

 سردمیدلدا بقلت هل و هلغملو| یجیقحمب یرد ) تچ: ۰ یدنفا دج ) ¥ ١

 (هداز یجرع«یدنفادحم ) ردلضاف ردعلواتوف هد ۱۰۹۵ یدلوا ماعسردو

 توف هد ۱۰۹۵ تولوا سردم ردىلینومطسق هکر دیلعوا كن طعم یجرم”

 یحصش ییماح اشا یاب )0 اح ماعسرد۰ یدنفادجع ) یدیا عید + هدوب یدلوا

 یدلوایظعاو ییماح ا هدنجمایخحاشم راطق بولوا یلغ واكنيدنفایلع

 (هداز نه. ۰ یدنفا دع) یدا مد آ دب داع ردندالع یدلوا توف هدنرغص ۰ ۹۰ ۱

 ۰ ردرا و یناقیلعت هب هبت ندش دح یدل وا توف هدنرحالایذاج ۱۰۹۲ب بواواس ردا

 ا اک وعر هدا د ۸۸ضیفتلاببول واندایعا . (ریمایلد ۰ اش دجع)

 یدلاولصوم هد۱ و هد۱۰ ٩۲ یظفاحم یلوکم هلیماعضناه رصبق ,هرکصو

 یدلواتوفهدمب بولوا

 _ بورک هواهنوردنا ادتهالاب رداصالایور ( یضعاس.اشاب دج )

 یرایرهشرادحس هد۱۰۸۱یرایرهش رادهقوح هد۱۰۷۱ هلضیفت نورالک عا

 هدنل والایذاج ۱۰۸۲ بولوا نشنهق هلترازو هدنل والا عمر ۱۰۸۱ یدلوا

 ۱۰۹۱ بوزک هدرابصنم ضعب هرکص بولوا یسیلاو رکبراید هدعبو ساویس
 ۰یدالزان .روغیدلواتوف هد۱۰ ۹ یدلوا دعاقتمهلغاخسدس زاهدنل والامر

 یسیجهرکذت كنيدنفادج جشهداز یسدق (یبهرکذت ۰ یدنفادع) .

 ۱۰۸۹ و یسیضاق هکم هدعب بولوا النم ۰ سردم یدلوا بقعه و هلغلوا
 یدناوا لزع هدنرخالاعسر ۱۰۹۰ بولوا یسضاق لومساتسا هدنلوالا عمر

 یدلواتوف هدنناضهر۱ ۰۹۷ یدتایدات هنسچوا یلاح وقرهلوا روش, نوتبسب

 هدازیدنفالع یجهرک دن (یدنفادع)یدا زن «روقو ردنوفدم هدیراخم ربما

 .ردشلبالاحترا هدنسیکیآییرکی كنیرخ الا میر ۱۰۹۷ یدبا سردم بولوا
 -یدلواتوف هد۱۰۹۷ بولوایمامانع ردلغوالبعام-| ماما (ماما.دم)

 هدننادحرسهنسو ردیمودخم كناشاب شیورد ( هدازکبولتا .اشادجم )
 یسلاوهنسوب هد ۱۰۹۷ یدلوا یظفاحم دارغاب ینوتسا هد ۵ نکیآ ظفاحم :

 ییدنیک هلتدح ینبم هنیردغ اشاب شوایس ینلس هللا لزع هد ۱۰۹۸ بواوا
 . رد (اشاب یلع)یمودع ردشلوا دیدان هدنرالاو ريسا هنشد هدنسهاق شیتکا

 تولوایتیضاق دادغب ۰ سردم ردیلنرزرب ) هدازکس . یدنفادج ) ۱



 ۳ ۳ ۳ ۱ وهم

 ۱۰۹۵ یبلاو نامارق ترازو هد 1۰۹۳ و یسیکی رلکب ادیص هرکص
 ( اشاد ) ردشلوا دیهش هدنسه راحم ابرتسوا هدنجما هتسوا بولوا یلظفاحم

 هدعب ردناربم بم ر نالوا قرصتم هلغم هد ۱۰۹۲ ( هداز اغا شیورد

 ۳ ردشلوا توف

 یک سلیارط هنیرب یاد ناثع جرشکو هد ۱۰۸۸ ( ییادروجت د )
 ندرك رددووانرا ( اغا دع ) -- ۰ ردشلوا توف هد ۱۰۹۳ تولوا

 ردوووارا ( لوس یجوا افا دجم) رکید یدلوا یثاب یجرغز ضفتااب
 2 هد ۱3۵ ر اع نوغروتنآ رو یولوا ین نکر و
 ردیلکحندا ( یدنفا یحونس دج ) -- .رایدلواتوف اسدتندنتم تمدخ

 ردیپوقهرون (یدنفا با د ) یدلواتوف هدننابعش ۱۰۹: بولوا سردم
 ۰ یدلوا توف هدنلاوش ۱۰۹۶ بولوا سردم

 قرتلاب ردیمودخم كناشاب دجا یدیس (هداز یدیس اش دج ) .
 ییا مور ترازو "همراب هدنرلخحرات ۱۰۸۲ و یدلوا ندراکب رلکبو نداا
 ۱۰۸۸ یدلوا ایرد نادوبق هدنلاوش ۱۰۸۰ بولاق هنس چاقرب یدلوا یسلاو

 لیامور انا هد ۱۰۸۹ یدلوا لوزعم هلیغاتس هدکن هدنسید نوا كنناضمر

 هونا ان هد۱ ۰۹6و هژننف هد ۱۰۹۳و هولا هد ۱۰۹۲ و راو دب و یسلاو

 هنس زووا یدلوا دیهش ءدنندوب ینوک ییرح اشابدج هرفهد ۱۰۹۰ یظفاح

 ندرارف ینوک ینداهشیدبا ردامر شمام رد ود زوهعفدرب وشلاح جلف هند

 اينالا تح ردشمرب وناح هشوک و د هشوک و دهلمزع قمرات روقیرلپوط بوداراع

 روقو «دق الاب ؛ مشت .محطهردشمع | دم وید «یدیامدآ رار ر هلسیروطارعا

 ۰ یدنا سلم هدقش ییصح ۽ قکا قوا < قمانوا درج

  یذاج۰ ۰۷۵ ضیقتاب ندنفلشاب هطوا رابجناتسب ( هرق ۰ اش دمت )
 هلا تدوع هد۱۰۷ بولوا یربک ریفس هنایو هل سم اب یب لب هیزرخ لا

 سلبارط هلترازو هدنسهج|یذ ۱۰۸۱ یدلوا یمافا راهاپس هلقلشاب یجوبق

 یفلماقمعاق رادرسو شلوارومأههبرح بولوا یسلاو باح هد ۱۰۸۷و ماش

 یدتک. هنئصنم هدعب یک تن ی کس یغاط ایا هد ۲۱ ردشعا افا

 نوغدوتسواو یلنفاحم نیدوب هد ۱۰۹4 یدلوا یسلاو رکیرای دهد ۲

 یتداهش ید عیحش ؛روسح ردشلوا دیهش هد ۱۰۹۵ یدلوا یرکسعرش

۳ ۳ 



 ۷ هد ٩۱۷۷ بول وایسلا وماش ا ۷۹ E هد ۷۶ و شعر هد ۱
 تیاهن بولوا ینیلاو یلوطانا رارکت هد ۷ و ساویتس هد ۸۳ و لصومهلا

 . ید ردتقم < رب دم یدلواتوف هدنلوالایذاج A 5 1 1 ف

 . . . بولوا یشاب یجماغوط ضیفتاب «دنوباه نوردا ( جش ء اقا دز

N4۱۰۷۸ تولوا یسلاو هرتسلس ۱۰۷۰ یدلوانشن هبق هلباترازو هد  
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 ۱ u قرصتم اسینغم بولوا نداما TE اشاب دم )

 هد ۱۰۷۶ و یظفاح هوناب هد ۲ هاکلبا تمدخ 2

 . یدل وا دک هد ۷۸ تولوا شا و ییا مور هدعبو یسیکپ رلکب

 1 .ردنرخاو آب رناخدع ناطلس رصعبولوا یبناتنبع ید تا نيود

 ۱ ۷ ۱ ۰ یدلوا توف
 یدشلوایداشا بولوا فرضت اوو هح هنس ( اشا 8 )

 ناشلاعنام اما السام رفاه ب هلا اشا نیسح یسولاو ءرصب هد

 اي هلا وقع 0 كوب هد AY یدلریو هناشاب نیبشح یر هلا ل 1

 ۰ یدلوا توف هدعب "بواوا یرصتم ای.

 0 بواوا منم E ( كمجم :؛یلح یک دج) ۱
 توف هد ۱۰۷۸ یدلرنو یسهاد دارفلب هد ۱۰۷۹ یدلوا یثاب ا هدنرفص "

 هدیراحم ریماو یدین حوصن یراص یدا عاشو رهام هدهضایر یدلوا

 هد ۱۰۷۸ بولواسردم دیو[ ) ید دیه رب رکید

۱ 
 4 4 4 1 ی 3



 تل 1۹۷ بس

 ینیداش رصقر هدیلح یرلترضح هاشداب یدلوا یئابشواچ هنهرکص پولوا
 یدلروس بصن یسیلاوبلح هلترازو هد ۱۰۵۲ ةافاكمهدنماتخ بودا نامرف

 هد ۱۰۵ بولوا یسیلاو ماش هد ۱۰۵۳ یدلیا نطوت هدبلح هللزع هدندمزا

 هضشرزوا یلعوا یجرطاق بولوا یسلاو یوطاا هد ۸ یدلدا لزع

 لير وک هلففلوارحاییدأتهدروبهدناتکرح هنا شکر سەد یدلوا و

  رکبراید هدعبو یدلوا وقع رهظم دردلک هلوبناتسا بوحاق هلیتصصن اعا دج

 .بولوا مظعا ردص هدنحر ۱۰۰ یداوایسلاو ماشنداروو هژشندارواو

 یسلاو هژینق رارکتو نداهدمپ یدلدناما زعا هرقلعمهلالاصفن | هدنسهدعلا یذ

 یدلوا توف هدندرد یمرکی كنبجر ۱۰۷۹ یدلدا دعاق هرکص یداوا

 یقسهحوز كنىر لوم هدرکب رايد ردنوفدم هدناباقم یاج هداب هد وا

 ( هداز رزو ) يود یهدنما ( كب ىلع ) ندنحوز کسا كنا بولآ

 .راک برع " دیشر ؛ لقاع یداشپ ردقهنح رات هد ۱۱۰۰ یردلو تربش هد

 . یدبا عیش ۰ لاص ۰ هدومزا

 ةمراب هد ۱۰۳۷ ضفتلاب ندنوباه یارس ( یجروک ۰ اشا دمت )
 ۰2۱۰۶۱ ونیشن هقهد ۱۰۳ ۹4ویسلاو رکبراید هد ۱۰۳۸ یسلاو مان ترازو

 مورضرا هد ۷ و یلوطانا رارکت لزعلادمب یلوطانا هد ۱۰:۲ و مورضرا

 یلوطاناعبار لزملادعب د۱۰۹۹ و یسیلاویوطانا االهرکصوشعم هد 4۸ و
 ۱۰۱ربولوایسیلاو مورضراآساث هدهد ماش الات لزەلادعبەدە ماش ًاناتهد

 هللالزع هدنبجر ۱۰۲ هج باح (یجروک )و بولوا مظعاردص هدنسهدمقلایذ

 هلومناتسا هدنناهش۱۰۳ یدنلواوفع هلا یتایئسیرخ وا هدعب یدلدها فیقوت

 هدعډ ندوب هد سيراق هدعب و او داف هلکمامهدا زاهر هناسل بولک

 ۱۰۷۹ بولوا یسیلاو نیدو امنا هد ۱۰۷۵ و بلخ هد ۷۶ و رگب رایدابنات
 قحا یا ربیدن لها « رداق هتالو ؛رادا یدلیا تافو هداروا هدنلاوش

 اشاو یب اول بوشیت ( اشا رفمح ) یمودخخ یدنروک باج لا نیل هدشنرادص

 هد۱۰ ۱۱ (ك.نکی) ینکی بولوالوزعمندنکلکب هکت هدنحرات ۱۰۵۶ یدلوا
 . ردشلوا توف قرهلوا بیدأت هلذفلوب رار هلا ازریم ینساد

 ۳ مارا هداراشا دخ یللدوص ,( ءداز ناخ مهارا ۰ كب دج )

 و ۳ هدنهرګ ۷ تولوا ىکا رتفدو ندلاحر ردنمودح كناشاب

۷ 



E 0۱  

E۰ یدبا ر ا توف دال یذ  

 بولوایسشاب یج هوهق ناطلسهدلاوردیحروک . ( ادکک ۰ ا دج )

 هلت رازومد ۱۰۲ یدلوا ادخک هناطلسهدلاوهدنسهسس |. ۰ 4: ضفتابءرکس
 هد ۱۰۸۰ بولوا یظفاحم هفک هللزع هد ۱۰۷۳ یدلوا یسلاو رکب راید

 . یذالوا توف نکردک هدلوب قرهلوا یسلاو 9 ۰

 یدلواتوفهد ۱۰۷۵ بولوا .ندتاضق ردلهلف .(یدنفا ینوع دج )

 توا یخاقو سرد« ) هداز شاقهرق ۰ یدنفا راب قطن دم ) ی

 ۰ ردیاش یدل وا توف هد

 ماش هلترازو هد ۱۰۰ ضفتاب ندنوباهیارس + (قا اها دج )
 بول وایسل اودا دغب هدنناضم ر ۵ یدلدالزعهدنل والایذاج یدلوا یسلاو

 نوز رط گیم یدک هلکلهتسح ییالو مایا یدلیا لاصشا هدنمرم | ۷

 هدهسدلوا یسلاو هرشا هدناضمر ۱۰۷۲۰ یدلوا یظفا ع قازاویسلاو

 ندابند ؛لئام هراکشودیصو میش ؛ سرافیدایا لاحراءدهفک مدقا ندنکر ح

 ۰ یدیالن
 یسهدلاوردبمودمیدنفاهللاعنصهرق (  هدازینص .یدنفا نیما دم )

 ۱۰6۵۹ یدلوا الن. هد سردم لصحلاب ردندندافحا ناطلس ریما ندنفرط

 ردصهدنسءدع:]|یذ ۱4 بودبالاصف هد ۰ بول وا یسیضاق لوساتساهدنج ر

 یرج-هیضاق لیامو رهدننابمش۱ ۰ ۰۷ یدلدالزعءدنلاوشت ۵ بواوا یلوطاا

 مالسالام 23 هدنسهرجالایذاج ۱۰۷۲ یدلدا لزع هدنحر ۱۰۰۸ ییلوا

 هدنسیلابهدشاطکبشپ هدنم رم ۱۰۷ یدلبا لاصفنا هدنرخالاممر ۱۰۷۳ بواوآ

 فیفع “ اع «ْاص یدلدبا نفد هنهاکرد یدنفا دو ییاده یدلیا تافو
 . رد ( نیما د ریقفلاهبنک » یتعشم ےرات یدیا

JSسردم رد.هودخ یمشاهیعاش ( هداژ 0 ۰ یدنفا سس دج  

 ۰ یسا عاش « لضاف یدلوا توف هد ۱۰۷۰ الوزم ندهطلغ یداوا النم

 قیزافروجت ردولکیناح (یرکاییو « وارابنیو۰ اشاب قاروط دج )
 یدنل و یخدهد راغهددادنب هللا یساشاب یدلواادکک باس الاب دناشاب لیلخ

 اد داشاب ینطصم رادمتس هدیبیدلآیمل وقرهلوا ورم ندرت قرقوآ

 ی E وی قلارار یدلوا یشابش واچ هلناعفدوینیما ه راهرکس بو وا 1
۳ 



 ۰ a ا ك .a زارو داتسهل نم ند E ىسەقوليا ست

 EE و فا £2 روككاقس زار نكر چ

۱9۳ O A EN O 

 ۰ یدبا هرامدآ ندنهلوقم یدهروت شیشی ندنسهنوع ریشباو هزابا
 توف هد ۱۰۷۲ بولوا ندااضق ردلوناسا ( یدنفا یزرط دج )

 ۰ ردراو یرعش ناویدو یرلهماننصو موظنع ردعاش یدلوا "

 - هنزخ كناش دادم یحوف ناوح قساردص ردرهش ( ادع )

 باعا مدارا ىسەدوبو طالع بوک دا تاقو هددنرک یماشاب ردیراد

 بولوا هدوو هشرب هګلوا رومأم هوبا یودرا ېردب ناق یدلوا داماد "

 ( بد ) یدشآ و وتم هد رگمروص یداوا توف هدلتسوپ
 . اغا دج ) 2 ییفوا توغ رک ندنلاپ ۱۰۷۷ نوا 8 3
 ۲۰۰۸ بولوا یساغا دیدح یارس ضففتلاب ندمام یارس (كقرف "

2 ۸ 

 ا تب +

 ۱۰۷۲ یدلوا یثاب رادهنزخ ءدنرخالا عیرو یشاب هطوا صاخ هدنمرک
 توف هدعب یدلدا لزعو درط .دهدعقلایذ بواوا یساعا وت هدنرخالعس

 یدا راو هدبع هادم ههساس روما بولوا ناسا طوضم ردشلوا "

 ۰ ردندلا وم یدتا قطصم ) هداژ لاب ۰ یدنفا د )

 یرایرهش بحاصم ضفتاب ندنواح یارس . ( قالوص ۰ اغا دم )
 هداعسلاراد هدنرحالاعسر ۱۰۰۸ و یرایرهش رادهنزح هد ٨ تو

 ردشلدنا لاسرا هرصم بونلوا لزع هدنسهدعتلا ید ۱۰۷۳ یدلوا یماعا

 ةطسا و داش دح لیربوک پولوا روعمش بحاص « روقو یدلوا توف هداروا "

 ۰ رشت والابقا

 لوس هد ۱۰۰۷ بوش ندیلاع باب ( هداز یاش ۰ یدنفا دج )
 بولوا تاتکلا از هدناصمر ۱ یدلوا ییکلکب هدع و جە ل

 6 بولوا سر اشا بحر ۱۰۹5 یدنلوالزع .دنسه اید ا ۲
 یدلیاصالخ یساه-ندند شا ربشپاو یدتا تعزع هح هلا لزع «دنناوا "

a 8ان  
PINEمهاربا هدازیاق یدامادءهد ۱۰۷ یدل وا سپر اا دنس هک | یذ  

 هضقوپولوا ولذوفت هجنوردناو ردم ۰ لقاع یدلوا توف هدکلرب هللا اعام
 ا 4 بولوا رام اتد ۰ سردم ردسودخ هّلا دع نا " ۱ لع ( ياچ ىلع ۰ یدشنا دج. ) = ۰ یدلوا مزلتسم ینتاقر كمظعا رد



3 — ۱۷/۳ 

 هد ۱۰۱۷ ندنبلص دج نب دجا ردیلماش ( یناوطسا ۰ یدنفا دم )
 بولک هندامسردصالمادعب یدلوا ربسا هنقشد هدنبرعم همور بودا دلو

 هد ۱۰۹5 قا یاو هک ظعو بوزوزا هداك رد قام ہدهف وصايا

 یدلوا توف هدنمرع ۱۰۷۲ بودک هماش ًاوفعم هدعب یدلدنامانعا ةسیربق

 . ردراو یسهلاسرر راد هتولص هدنمان ( یاوطسا )

 كرهلکهلوبناتسا بولوا ندنسیر وک یلوطاا ( ییروک ۰ اشا دج )

 روخاربمو یساعا هطوا صاخ ندنواه نوردنا یدلوا لخاد ههرعاع یارس

 سلبارط هدعبو لیدنتسوکو یب رلکب هدننرادص اشاب ورسخ هرکصو لوا
 هدکدار و قلد را هد یصاخ یبدم ماش هد ۷ یدلوا یسکب رلکب ماش

 هد ۱۰۹۱ لزملادءب بولوا یسلاو هیئوق هد ۱۰۵۸ یدلوا یااقمعاف لاو

 هد ۱۰۰۱۰ لژعلا دم یدلردنوک هلتالو دهرشط ندننسح قوس هرادص

 مساق رام هدهرص یح هل ردنوک بولوا یسیکب رلکب ماش سلیارط رارکت

 یهاشدا روظنم كرهدیا ادب تبسانم هناغا دمع قالوص هلتمهو یس اغا

 یوک یحد كنلوالامسر ۱۰۷۲ یدلوا مظعا ردص هدنرخا هنس بولوا

 بولیروتک هلومناتسا هلسد یعلزام هنرزوا صو یشن یدلیاتافو هدهنردا

 شب قرادصو ىلا ناسکس یس یدلدا نفد هدشدطاراد هدنلو ناود

  ثیدلاراد ر هدنلباقم یاج ناطلس هدلاو هدشاط یلربنح ردهام کیا هنس

 فقاو یدلیا اشنا لیسو بتکم هدکلاع رانو هدنلیر وک یداپ هناختک و
 هنر هدننرادص یدا ترش بابرا مطاقو تلود ناهکنو تنطلس لاوحا

 تبیرت لزوک كب یرالغوا بولوا لع بح یدلیا لاکا یتموکح فرس
 نکیا هدنرورض هحرد لاک ردشموقوا هدنواه نوردنا هدسودنک یدتا

 لئاح یرلاغا نوردنا هشذوفن یتح ردشمتا لوق هلطارش ضعب ینرادص

 ینو هلا عفد یرلنا هلفلوا نیما هنتقادص یرلتریضح هاشداب افعتسالاب هلنلوا

 هدنقحتاذ و (یدنفا دج رادطس) لیلقدنف ندرلموردنا یتح ردشلبا بیطن
 ضقق هبلکلاب ینکالما نالوتمو لتق ارزو هر قحا هحوق كنلثید »

 ذوفتیذو ریدمو یدشا روم ینلاح ودنک هلا راتاربخو رلراقع بویلیا
 رابحو ماظ یدموق مانبحاص نددهرکسع ٌةشاطو تکلعماکح هبا وع یلاحر

PAE LARD RE E ES A ES iia "aE RL CE ES E LE RS RSيا ی  Nسس  



 تر سام بس ۲۷۴ بس
  یدلیا تافوءدلوبهد ۱۰۹۹ بودک هع "الوزعم هدمب بولوایسالنمرهشیکی
 ! واسه * ملف.تم نکنز بولوا عاش هد دنالث ةنسلاو رهام هدنونفو مولع

 ۰ رد( یدنفا اصدم )یعود یدلباریکلد یب رلرصا میدیا لازه
 ردیم ودن كناشاب ءزج یجاشن (  هداز اغا هزج ۰ اشا دم )

 یاغا رلیهامس بولوا یساغا كولبو یاب یجوبق ضفتلاب ندنوناه نوردنآ
 هدر هنسوا یداوا یساغا یرعکت هلترازو هدنلوالایذاج ۱۰۵۷ یدلوا
 یجروک هد ۱۰۰۹ یدنلوا لع هلغفلهتسخ هد ۱۰6۸ بولوا یسلاو نيدو

 یدلوا توف هدنن اعش ۱۰۹۹ یدلوا دعاقتم هدعب بوناو هدشرح ی

 ۰ ىدا لالا طسوتم
 هددناسوا بولوا داماد داشاب یسوم لوتقم ( غابد ۰ اشا دم )

 95 بولوا اا یری هدنربتوا كن رفص ۱۰6+ بولوا یباغا رابهاپم
 ا ی رکی اسا هدنمرخ ۱۰۰۷ یدلوا یسکب رلکب هفک هدنلوالا عید

 بواوا یسلاو لصوم هد ۱۰5۰۲ یدلدا لنع هدنلوالایذاج هنسوا یدلوا

 ۰ یدلوا توف هدنمرحم ۱۰۷۰ هلا تایالو رود یدلریو ترازو هدعب

 دج ) یدلوا بیطخو ماما هاروا ردلزوقک, ( یدنفا یاد دج )

 یضاق ردلومناتسا ( یدنفا یجد ) یدلوا یستفم یللزا ( یدنفا یتعفر

 ۰ ردیعاشهدبحوا ردراشلوا توف هدنح رات ۱۰۷. ران وردشلوا

 هد۱۰۰۸ و رادقوح ضفتلاب هدنواه نوردنا ( یصاخ ۰ اشادج )

 ریزو هدسبو یسلاو ماش هلترازو هدنبحر ۱۰۹۰ یدلوارای رهش رادملس
 رصم هدنشب كنلاوش ۱۰۰۲ یدلوا یظفاحمیراصح زاعوو یدل وا شماخ

 یدلوا یسیلاو ماش انا هدننابمش هللا لزع هدنبحر ۱۰۹5 پولوا یسیلاو
 .هحایذ ۱۰5۹ و یسیلاو دادنب هدنمر ۱۰۰۷ یدلدا لع هدهدعقلایذ

 ۱ ۰۷۱ ییالوطندنششت هک ا شیشفآ ی هکس هدیلح یدلوا یسلاو بلح هدنس

 هنطنطو حرکو یه” نکلو لفاغو ریدمربغ یأر دوخیدنلوا بیدأتءدنلاوش

 عماجرب هداروا رایدلیا بقلت وید ( رونلاونا ) رلبلرصم یدا روس یه ددو
 كناشا دج یلیر وک نیخروم ضعب یدتسا بیرت ناوند .ددادغب یدلیا اشنا

 ردص دییروک نکل راردا دع جک ینتوعد هئرادص هدنرانوک یترادص

 ۰ یدشنا باقرتسا ین وبهداشاب یی ر وک کو لاح یدا هعینص رب هد نوسم ر و دوج و تقو



WN E DEE Eتب  

 0 هدنمرع ۱۰6۸ بولیدا بصن ۳9 وه ی نوا ها ل

 ۱۰6 بولوا یلوطالا ردص ابار هلیسد اب یبا مور هدنلاوش ۱۰۹۳ یدلدا

 یدافقاوءهرصعناسل یدلوا توفهدنلاوش ۱۰5۷ یدلدالنعهدنس هدعقلایذ

 ۰ یدلوا توف ان وعطم هدنم رخ ۵ ) یدنفادځ ) ندننسردم ییودخغ

 8 رصم تیامهنو النمو سردم ( ج ۰ یدنا یزار دم ) _
 ۰ یدآ عاش ۰ یهشطل یدلواتوف هد ۱۰۹۸ بولوا

 هدشسوم رد وماتسا ( هداز قالوص ۰ یلح یاقم ؛یدم دج و

 ۰ زردالو یحراترب ىدا عاش یدلوا توفهد ۸ یدبا 2

 یدمها نانس جش ندا تافو هد ۲۳ ( هدازهش۰ یدنفا دم )

 هدعب یدلوا روهشم بولوا یتیما یوتف هددم تدمو سردم ردرمودخ
 یسیضاق لومناتسا نوک حوا هدنلاوش ۱۰۹۳ بوزک هدنولوم نامز قوحرب

 نانسرامم یدلوا توف هدنلاوش ۱۰۰۸ یدلوا یسهام یلوطاتا هدعب بواوا
 .( یدنفا قداص دج ) ندنیسردم یودخع ردندالضف ردنوفدم مدندهس

 ۰ ردعاش یدلوا توف هدنلوالا یر ۸

 کب هحرح بولوا ندنسهدفا یاما رصم ردسکرح (كیدج)

 فارما هل فلواكلام هدرکبع ءوقر بودا دوق باشکا هداروا یدلوا
 هد ۱۰۹۹ بوالوا تسدرد هل رلتفرعم رلکب دجاو س اطیق جاخ اریما ندهقداص

 . یدشلناادملام حلی نوری دنلشیا یندعءرهاوح ردشاوا توفق رەنا راک

 لر هلکه نداعسرد هلسهنزخ رصم یخد (كب دج ) رکید نااسآ مآ یف

 ندنرلاغآ هطوا صاخ ,یلکب رذشلوا توف هدارو د ۸

 ۱ ۰ یداریو هب ( اغا نسح ) یوم
 تولوا کب دج هد ۱۰۵۹ قردلوا نداما ( لا وط ٠ اشا , د )

 دنیا یذ ۱۰۹۱ هلدوع هتعاطا راد درس هنسرب یدیوآ هنسح هاب

 هت رازو ندارو و ردلحو هح ا ءرکوصو ساوبس هدسبو یسکب رلکب هیئوق

 بواوا رد نادوق هدنرفص ۱۰۹۷ یدلوا یسلاو هنسوو یسیلاو راوشمط

 یناظولاح ۇس اشا دج یلبر وک هد ۱۰۰5 بولوا یظفاحم زقاس هد ۸
 ردشمللا بیدأت هدارواو شتا بلح ههطا هحزوم هللا قیقح

 سرد» ردمودیدنفا هّلاءاطع ( هداز یعو ۰ یدنفایرادسدجم)
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 ردشلوا رادرتفد شاد د ا تعاس تزد كناشا نزال روس ۰

 دج مالا) یدلواتوفهدنسهحس ایذا ۰ دل زع هدنلوالایذاج « اوعبدالته 

 هدنسبدیمرکی كالاوش ۱۰5 بواوا کب سنون «دنلوالایذاج ۱۰۰۷ ( نال .
 " یدلوا توق ۰

 ) اص ۰ اشا دج (  یدلوایشاب یجنانسبقرتلاب ندنغاحوا یحاتسب
  ۳دادنب هد ۱۰۹۵ لزملادعب تولوا یسلاو رکبراید هلئرازو هد والسی 

 "یدا تمدخ لها ردشلوا توف ًاقاعتم یدلوا ۰
 ) هداروا هعزعلاب هشرلتهح ناتسبرع هدنلئاوا رددووارا (اغا دم .

 یدشا ررکت ءدیصنمو هلهدخ نسحو یدلوا یسیکبرلکب ماش سلیارط هاضیفت
  ۲۳دج ) ردشلوا توف هدرلاروا كرهلربو قلدزا یاس هبطالم هد

 یدالوارادرتفد شاب هلقلاشاب هدننحر ۱۰۰۱۵ ضشتلاب ندهملام ) قوص ٭ اشا 0

 یدرکاش یجتسام ( اشا دجم ) یدلوا توف هدعب هللزع هدنناضمر هتسوا .

 یدلوا یسکیراکب رازح هدنحورخ هدنلاوش ۱۰۹۰ ندنواهنوردنا بولوا .

 یدلیا لاحرا بولاق هداروا رلهنس جارو . ۱
 ) غابد بولوا یدامادو یسداز ردارب كاش یسوم لوتقم ) غا دت ۱

 هدهاسوا هل وا ندنرلحرح نو ام نوردنا یدسا یحانجم اشا ر ٠١35

 یرهکی هدلاوشو یثاب ناکس هد ۱۰۶۰۵ یدلوا رییکر وخاریم هدن رقص اغاسی  1

 یدلوا ٦٦  ۰(اغاد ) یدلواتوف هدعبو لزع هدنل والایذاج۱ دوریکلیدر 

 هدنلاوش ۱۰5 یدنل و هدتمدح ضب هدعب بوا وا ادک دداشاب , اصقبساردص ۱

 یدنف در ) یدلوا توق هدعب ی دلدىا لزع هد ۱۰۰۷ بولوا رادرتف دشاب ( 

 هدنت رادص ندننابشا هناشاب ر ییطصم ریشپا تولوا نداق لها ءداز نیدلاریس .

 وکم بولاق لو زعم عیطلاب هدنافو كنا هد ۱۰۹۱۵ یدلوا یتسدجهرک لی | 1

 ردشلوا توف ۰ ۱ ِ

 ) ردمودخ یدنفا ناف حایرق . ( هداز ناغع ۰ یدننا دج 9

 یدلوا توف ءدرحالایذاج ۱۰5۷ یدلوا یسالنمماش ءرصم ۰ 3

 ) ی دنا قسم دیشب روخ مان ( هدانعاما * مش ۰ یدنفایردق درخ 1

 هدنلوالایذ اج ۱۰۵۷ یدلوایسه اپ لومناتسا بت هال + شردم ردسودح .

 خرو بصن اب هرکصنوک ترد نوا هلل ز ۶ هدنوک تردیدلوالوطاناردلص
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 او —
 اشاب دوم یدلواتوف هدنرورم هتفهرو لزع هدلوالایذاج ردشلوارادرتفد
 ۰ ید انشا ههلامرومآ ردنوفدم هدنمرح

 ۱۰۵۱ و یسادخکل وق قرتلاب ردرصکی (  هدازاناردیح ۰ اشاپ دج )
 هدنرفص ۱۰۵5۰ و روحاربم هد ۱۰۵6 لزعلادءب و یشاب ناکح دنن ید

 ۱۰۵۸ و یسیلاو دادفبابقاعتمو باحدنبحر ۱۰6۷ و یسلاو رصم هترازو
 یسلاو رکیراید هد ۱۰۹۰یدلوا ثلا رزو هدنسهعسایذ هلا لزع هدنیحر
 ۱۰۹:بودا اوزناقرهنلوالزع هد۱۰۳بولوایسلاو دادفب ابن ۰۱ و
 قحنا یدلوایسلاو هرتسلسلزءلادمب هدلاوش بولوا یاعردص ماقمک اق هدنیجر

 لرتشمهداطخ هل دنفا دوعسممالسالاش یدلو| توف بیدأتلادعب هلبا فق وت هدب رولس

 ضعب هتفرعم بابرا یدیا لک یلاخ ندکلیلج هدهسیا تفایق لاطب رایدیا
 یحم را فاصور هدازبارهس یهمازور هدرصمیتح بولوا تفتلم همسرم

 ۰ یدتسا كبلع هد رقرب هدکدلپا مده

 ردلوبناتسا ردمودم كندنفا دجا ( هداز لاج ۰ یدنفا دم )

 .مسرو لزع هدنرفص ۱۰۵۷ یدلوا ابطا نو هد ۱۰۵5 یدا قذاح بیبط

 بصن لا نوکیحند.نوا و لزع هدنلوالایذاج یدلدا بصن ابا هدنلوالا
 هدنحر ه۸تیاهن هلالزعهدنوک یجتلاو بصن ًاعبار هدنلاوشو لزع هدننابمشو

 هعفدوب ردشلدا بصنو لزع هعفد ترد هدهام زوقط یدلدنا بصن اسماخ

 سردم ( یدنفادوعسم ) یودخحم ردشلوا توف هدنلاوش ۱۰٣١ بولوآ دتم

 هلارهق هننیدلوا ابطا رس ًافلخ ه.دنفا لاصیدشغ د (هدازیشابیک>) بولوا
 ۰ یدا بیبط « عاش یدلوا توف هدننابعش ۳

 یداینیاق كناشا دج یرکآ ینیو ( ناغرغاج۰یغابحاص ۰ اشا دم )

 یسلاورکب راید هد۱۰۵۸ و شما /زارحا یتسهنات یی رلکب ضشفلاب هدرلهرشط

 یدلوا رادرتفد شابهلترازو هدنناضمر ۱۰۰ یدشلسا لزع هنسوا بولوا

 هک کیدلداالخالیس قرملوا داچهرهزو یدلدا فقوتو لزع ەدەدەقلاىذ
 بول اقیمو دح رب ردهدنقح كن و یعرصم «ردکنسنارودیعابحاص» ردشلبالاح را

 .یدلوا نداشیوردو ندن رم
 یسادک اھا ینطصم هرق ضیفتلاب ردزال ( زوک هرق ۰ اشا د ]

 هدنزوقط یمرکی كنها یذ یدلوا یساغا یرهکب ہدننابغش ۱۰۵۸ بولوا

 لزعلادعب تولوا یسیلاو رکیراید هرازو هدنمرح ۱۰۰۹ یدتا لاصفا



 لا لزع دب یدلوا ینادک وق هلال دالبو یسیحهرک دن هدننرادص
 یدل رب وقلاشا» هدعب یدلوایتصا رتفداقاعتم وشلوا اد هن هد رادصةسات ًةعفد

 یودع ردن وفدم هدنسوف یرولس یدلو توف هدنل والا یداج ۱

 ۰ رد (كب رکیوبا) ندلاجر -
 اشا نطصمهرق بولوایریکی رد.داماد كاغا دم سسع ( اقا دم )

 ا ی هد ۰ *۲ یشاب یح وص ماصهدعب یدشلوایشابسسع هدرا”

 - یذاج ۱۰5۲ یشاب نابکس هدنلوالایذاج هللزع هدنلوالامسر ۱۰۹۳ بولوا

 دیهش هدنرورح نوکدنح هلا لزع نوک یجنچ وا بولوایماغا یر ءدنلوالا
 یشاب یجرخز بویکسا هدنغاجوا یرچکی ( هداز یجهک+ اغا دم ) یدلوا
 یدلروتک هماقموارارکتهد۱ ۰۰۵ هللزع هدندم زاید وایمادهک لوق هد ۳

 هک | هماظن روسح ردشلوا توفهدهللق تدمو شدا لزع هدنناعش ۷۱

 یحا روط هدن رقص ۱۰۹۲ تولوا جانحم كناغا ىلع یحهک ( اغا دم ) یدا

 . یدلوا توف هدعب یدلوا یشاب
 ردسودحم كياشاب ییطصم یءزوءرب ( هداز رادرتفد ۰ اشا دمع )

 یجوپقرکصو هنیراکلجاوخنوباه ناوید بوریک .ههبلام هدننلرادرتفد یردپ
 هد ۰٣۱۰و هرومومورضراهلقلاشاب دعب بولوا لئان هنمراقاغ كلولپ قرملوا ىشاب
 یذاج ۷۱۰۹1 یدلدا لزع هد 0 بولوا یبنکی رلکب ماش هد ۳ و هم:

 ردص یدلوا توفهدنح رهنسوآ تولوا رادرتفد شابترازو ةَسراب هدنل والا

 ندنریک همد راوضفو لعكاعوا  هدکدایدوفع یسهدلا و ند اشا شواس تفو

 توف هلبلحا ید اش شوایس هجا وا ةمکل یدشعد یدلوا نمهلکید یزب
 - كىن «لضاف * ملا ردشغنوق هبالصم كنس هدنوکرب یراشمن كني هلفلوا

 یدازلیا باکترا ییارادمومضاوت یدنا قيال هنرادص .جاعیلح « تلصخ 2

 ناک هدینایلسو شلاترهش هد ( كیروک ) بولوا ندرلشابیحوبق یود
 ۰ ردشلاق تابحرب ردقهنحرات ۱۱۰۰ هدنعاوق

 هلناشنندهیلام ردیهودخكناشا ینطصم ( هداز یعلاخ ۰ اشا دم )
 انا هدنلاوش ٠١٣۰ یدلدا لزع هد ۱۰6۸ بولوا رادرتفد شاب هد ۷ 3

 هدنل والایذاج ۱۰5۰۳ بوللوا لزع هدنرخالایذاج ۱۰۰۳ بولوآ رادرتفد

 i هدن رقص ۹-۱ لزعلادعب بولوا یسلاو دادغب هد £ ما هلترازو " 8
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 یراص ۰ یدنفا دمخ 2 تساو او توف ke ا لاسفا ار

 ۰ ردمودم كندنفا ىلع یردار هحاوخ ( هداز ىلع

 كنسح یلهسور ندنفانصا یعقمسپ ( هدازیعقمشپ ۰ یدنفادمحم )

 لوماتسا هد ۱۰۵۵ یدلوا ام ۰ سردم یدتا دلو هد ۹۸۵ ردسودحم

 هداروآ هد ۱۰۳۵ هلتعزع هن یدنلوا لزع هدنحر ۱ . مچ تارا نت

 ( یدنفا دن ) یسالء رادکسا یودخحم ۰ یدا فراع « مع یدلوا توف

 (یدنفا بکش ) ندنرامودخم یدا عاش « لاص ریپ یدلوا توف هد ۶
 ( یدنفا عون ) ندنرامود ردرعاش یدلوا توف هد ۱۱۰۱ نکیآ سردم

 ماسال هد ر ندنرامودخم ردشلواتوفهد ۱۰۸۳ قردلوا یشالتم رهشکب

 ۰ رد (یدنفالع)

 ردیمود كنمدنفا ززملادبع . .( هداز قاشع .۰ :یدنفا یصصف دم )
 توف هدنلوالایذاج ۵-۱۰ نکرولک الوزعم یدلوا یسالنم سدق « سردم

 ندناضق ( یدنفا هتادبع ) لغواردعاشناوید بحاص ۰ ملح ۰ مرک یدلوا

 ۰ ردعاش هکیدلبا تافو هد ۱۰۸۶ بولوا

 ددرت هاشاب ینطصم زادیلس هدنلئاوا ( ینافوقوم ۰ یدنفا دمخ )

 یاشا یاطلس هد ۱۰۵۱ یدلوا ار اک ناحهمسا او هلیسا درب تدعنو

 ناویدهباشاب بونا هلل زع ندقلادهك بوسلوا ق ؟ومهندصقمخوزت ههبلار اشم

 کتا سر هدننابعش ۱۰٣۰ ییافوقومهدندوع یدتکهرصم بواوا یسیدنفا

  یدلدا مازعاهیللدم هدنمرخ ۲ لزعهدزوقط نوا كننابعش ۱۰۰۱ یدلوا

 تو لا هاش مدنناعیش 4 و یجهبساح شاب هد ۳ هلب د وع هد ۲ هه

 قد وفیروابمت ۳ هم مت ۱۰9 دشر اد

 ندنسلوا لمم هرلەداز ا ۱ ۳ دارا . یدک )

 ۰ یداوا توف هدنناضمر ۱ ۰۵ یدنل وا بشاتهل و ۰

 هد ۱ بواوا نده رخ یاسا ) لعوا را دیوس ۰ اقا دیگ )

 1 ٠ ردشلواتوف د نیلام ۱ 1*۰ یدلا مات هلفک وط قیسهدیفس ا فكنزمشد

 بولوا ESE دا هرق ردز ال ( زوک هرق ۰ اشا دم )



 یتاوغا یر یرایماح قحنایدلآ یتالو ندا قوال ر ٠ وا
 2 یدادا لع هدنداروا هد ۲ یدلردنوک هنعاځس لوب کوک 2

 3 ۱ ۰ یدلوا توف هدعب یدلردنوک یرب هدنما ( كب 0

 . یدتا تباآنیدنفا ناب یلح ردلئولاءا ( هدازافا ۰ هدد دم )
 ره یدلوا ّ هاروآ یرنلوا اشنا نوجا تاذوب یسهناحولوم لو ۱ ٤

 هنتطشم هد ۱۰۳۰ هدکدلیا انب یتسهناولوم شاطکشب اشا نیسح لب و

 هداروا هد ۱۰۳ یدلوا مزاع هنسدکت یوبلک هنن هد ۱ یدلک هلتوعد 3 ٤

  زدشلوا ( هدداسرا رباص ) یسهدازردارب هنر ردعاش ۰! یدلواتوق

 سس« ردشلوا توفهد ۱۰۹۳ بولوا ندناتق ( یدنفا نیعم دج ) 5

 داشا دم یفوص هجوق بولوا مدا راذگشیا (یصخت .اغادخ)
 هرکضو ینا روخاربم هدکدلک ندرتلعم هلکعا تمدح هدینرت یتسازح

 ادهش هدنل والا یذاج ۱۰۹1 بول وا یشانشواح لس یدلوا یثاب و 2 :
  یساغآ باتحا ضیفتاب بولوا یجاونح ( یراص ۰ اغآ دج ) یدلوا توق

 1 ۳ ۰۲ ۰ ۱۰۱۵ تولوا یرادرهد وه هرکصو یدلوا هدءهوو هدیپ و
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 مداخ هدوب و ندنرامډا كنا یدس ردشلوا توف هدعب و شنل بیدأت نکرولک

 ۱ دن راد ص هن اشا دج ا كلم ( ءدغ ءاغادچ ۱ یدا یسراقحندهنوفیشادنرق

 ادٌهک هش هدنغاماقمع اق ترادصبوز 1 راز هدرلتالو .دنزمیدشلوا اد |

 « یدلواتوفقرنل وابیدأت ندنفرط اشایریشپاهدوب هدنلوالایذأجا 6*۰ یدل وا

 یادمک توشی ندتندخ کب كحهزبب رددرک  (اشاب دج )ا
 هد ٠۰٥۹ بولک هنداعسرد هدنل هلت کش یلاهاندنالماعم كنسيدنفا یدشلوا

 وب رلاغآ وب یدیشا ہلیتعاغش یرلاغا ید فنتم یترھکب كنامزوا کلک
 هد ٣١١١ هدرفس هترخا رلاغا رايدر دتا یساشا هرومهدتق و زاهلبا باحصتسإ ٠

 - رلکب یلوب هدننرادص یدلوا ندنرلمدا اشا ریشبا هرکص یدلدنا لع هدو و

 فر 1 . 4
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 ریش هد ۱۰3۵ یدلآ ینلاغا نوژرط یخد یغاتقرا ر یدلوا یک و
 یدنایب یا قت راو یدتا رارف هلغل وا نددلظوب دیحل وا ثوف اش 9

 ۲ هدنستلانوا كنلاوش ۱۰6۹ بولوا یساغا قبتع یارس (اغاد)
E.هداروا یدلردنوک هرصم لزعلاب هدنلاوش ۱۰5۰ یدلوا یساغا هداعسلاراد  

 هدنسهدعقلایذ ۱۰6۱ بوش ندرلغا قا ( مور ۰ اغادجم ) زدشملوا توف ٠



 هدن را وح یسهاخ ىلا توف ا كنلرالا یذاج ٍِِ ۱ یادم

 ۰ رد (یدنفا هللاءاطع) یودحم یدا ریپرب لئام۰ هنقوذ ردن وفدم

 هدنلوالایذاج ۱۰۰۱ بولوا سردم ( هداز ماسح . یدنفاد )

 یحاصمو یبا كناشا داهرق ( هدازقادو - اغادج ) --۰ یدلوا توف

 :اغادع ( یدلدا عفد هلا یلکب هدا هدعب یدلوب نعت هدننرادص بولوا

 روخاریمیوناعانایلس یساغا هداعسلا راد بولوا ندنرلج هطلابیهاز ( كحوک

 ۰ رایدلوا توف هدرلهنس و یدلوازا یلابقا هلغلوا تمقث بحاص یدتا یا

 ردهودع كن لع جش ( هداز قالوق اباق ۰ یدنفا داشرالاوا دم ])

 لزعلادعب یسحاق لوماتسا هدناوالایذاج ۱۰2٩ بواوا النم ۰ سردم

 ۱۰۰۰ یدلدا لزع هدننامش ۱۰۵۹ بولوا یلوطاناردص هدشنابمش ۳

 یدلد,ا لزع هدلوالایذاج ۱۰۰۱ بواوا یر مشق لیا مور هدنرفص

 هدناع اک ردنوفدم هد هدد یهعوق یدلوا توف هدنشب كنلاوش ۲

 هنس هد دع عضاوم كغ رش ربسفت یدا رح ندهبضاپر مولعو رسم + رهام

 ۰ ردراو ییاقیلعت
 مورضرا هد ۱۰۵۷یسانا یرچکپ هد۱.ه5 قرتلاب  (یعاج .اشابدجم)

 ۱۰۸۲ یدنلو رضاح یخد هدننرح ېن یجروک ل زعلادعب بولو یسکب راک
 - .یدلوا توق هرکص ندنلاس

 یمالنم هکم * النم < سردم « ردیلهنسو (  یریک ۰ یدنفا دج )

 ید ریپ رب كلناسکس یدلوا توف هدنرفص ۱۰۰۲ یداوا ىس لوہناتساو

 دج ) ٠ ردندح كرا ( هداز یربیک ) رددنفا ینطصم ندرودص یودح

 رهشکپ هلا یسهبات 4دم OT ردعش یرد ( هداز یدج ۰ یدنفا

 دج ) --۰ ردشلوا توف هدنلاضمر ۱۰۹۲ هدزوریس یدلوا یسالتم رانغ

 تافو هد ۱۰۰۲ ردسیشاب یجشا كن راترضح عبار ناخ دج ناطاس ( اغا ۱

 یدلبا طرش هرابشاب یصشا ینتیلوت بودا اش دیر هدرادکسا یدتا

 ناخدجا ناطلس نالوانوفدم هدنفا رام یسعلیا دنه ردنوفدم هدنآ یسیدنک

 0 هلا مو ران مەد وب ید ) غا ملس ۱ یساب 13 كن راترضح ا

 ۰ ردشء اي عماح

  هن رلامدق قاحوا ردیمودم كناشاب یسش یلدا ( اغا نیمادع )



 بس 2 تنم ۱

 توف هد ۱۰۹۹ ( كب نایلس ) ییودخم ردشعاب عماج رب هدنسوق هناولوم

 بولوا یود اغا نئسح لەر ( اغا دم ) اک دم
 . ردشلوا توف هدنلوالایذاج ۹

 یس رم اشا اص قیسا ردص ( هداز رادزد ۰ اشا دم )

 هصراق هد ۱۰۰۸ ردشلوا یسکبراکب مورضرا هلبته كنا بولوا یسیدنفاو

 بولبتروق هلت نسح ندنردغ اغا دجا هراب رازه یدلیا تیرومأم لیوح

 . ردشلیا تافو هد ۰

 سردم هداز هدد ىلع یداقوت ) هداز ردلاب ۰ یدنفا یسلس دج (

 ۱ ۹ بولوا یالتم کم هم سردم ردسودح گن دنفا ینطصم

 رد متا بیرتو عج ینحاشمو الع هتور رد عاش یدلوا توف هدنحر
 بولوا یسالنم سلبارط ؛ سردم یخد ( یدنفا دع شیورد ) یودخح

 « یدنفا دڅ ) ردنوفدم هدنعماح لادا یدلوا توف هددسورب هد ۹

 د ناطاس یلج هددسورو یضش ینولخ بولوا یلک انهرا ( شابهرق
 ثدحم ردنوف دم هدنرق نام ربما یدلوا توف هد ۱۰۹۰ یدلوا یظعاو

 ۳ ۰ یدنآ رمفمو

 ندنراشواچ یلاع هاکرد ( شواچكحوک "دیس ۰ اشا فیرش دم ) ۱
 ۱۰۰۷ یدلوا یساعا یرهکب هد ۱۰۶۷ و ییا قش رادرتفد ضفتلاب بول وا

 "الوزعم هدنن امش ۱۰۵۹ یدلوا ییلاو رصم هرازولا مم دنس ای

 نفد ا بودا تافو هد ۰ هوا تولک هداعسرد

 . ىدا ظفاح < طاطخ ردشلدا

 ردسودحم یدنفا هّلارما ییهبهاوک ( هداز هللاما ۰ یدنفا دمج )

 دج یمالنم ىح ( یلح النم یراهزا ۰ یدنفا دحج ) --۰ ردندیلاوم

 ١ ::ردندلاوم ردود یدنفا نوع هداز 0
 ردیم ودم كنبدنفا دم مالسالا مش ( هداز یوج ۰ یدنفا دج )

 ۱۰:۳ بواوا یسضاق لوہاتسا هدنلاوش ۱۰۱ بولوا ال ۰ سردم

 .یذ بولوا یلوطانا ردص هدنلوالایبر ۱۰۶۹ یدلذیا لزع هدننوالاییر
 هدنلاوش بولوا یلوطانا ردص است هدنیحر ۱۰6۶ یدنلوا لزع هدهدعقلا

 هدنل هالا مسر ۲۰6۸ تولوا طا مور ردص هدنلاهش ۱۰6۵۷ دن ها لک
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 بواوا ندناضق ردمل هنردا (  هداز شا هرق ۰ یدنفا قطن دج ])

 ( هداز ما یعا ۰ یدشا د چ ( --« رد عاش یدلوا تو هد ۱ ۷

 توف هدنس ها یذ ۱۰۰۷ بولوا سردم ردیلغوا مساق نب دجا یلح
 ۱ ۰ یدا لضاف یدلوا

 ندارها ضیفتلاب هدهناسرت ردیلغوا داراب . ( هدازراع + اشادجج )
 هدنطساوا ۱۰۰۸ یدلوا ابرد نادوبق ییاربم ربم هسراپ هد ۱۰۵۷ یدل وا

 ۰ یدلوا توف

 قر هلوا ثاو یفرصتم هدکب ضفتلاب (  ىلە روط . اشا دج )

  یدلوا ده ش هداروا هدنربخا هنس یدلوا زومام هنرفس درک هد ۱۰۰۸

 ۴ یدبا راذک راکو روت

 یحاص عاج هدنارسقا یرد ) هداز اغا لیعام ۰ یدنفا دجع ) ۱ 9

 ۰ یدلواتوف هدنلوالامیر ۱۰۵۹ بولوا سردم لیصلاپ رداغا لعامسا

 .. سرد» ردمودحم كندنفا دجا یهرک 3 ( هداز دجا التم ۰ یدنفا د )

 (یدنفاسنا) یمودخ یدلوا توف هد ۱۰64 الوزعم بواوا یسالنم هرداو
 دع ) -۰ ردشلوا توف هدنرفص ۱۰۷۰ تولوا یسالنم رهشکیو سردم

 هرددلواتوفهدنسهدمقلایذ ۱۰6۵٩ بولواسردم (هدازیهتسارک . یدنفا

 بواوا ندارما ردیم ودغ اشا رع ( هداز یحاتک ۰ اشا دج )

 هد ۱۰۵۸ تواوا یسلاو ناو هد ۱۰۵۵ و یانگ و قرتلاب

 یسقش د یعوا ردبحهرق هنسوا هدهسیدلوارپسا هدننرح یلعوا ردح قش

 یدلوا یسیلاو لوط انا هدنن امش ۱۰۵۹ قر هلوا صالخ هدوو بیدات
 . یدلوا دېش ءدنسهلباقم اش دم یلغوا یجرطاقو

 لب هدنسهرنادكناشاب قاب رادرتفد (  یقوضهحوق - اش يج )
 ندو هلرازو هد ۱۰۰ یدلوا یساعا یره هد ۱۰۳۸ ردشلوا ماد

 هد ۱١٤۹ یداوارادرتفدشاب هد ۱۰۹ ینرصتینومطسف هد ۱۰:۱ و یسلاو

 كء.حر ۱۰6۸ یدنلوا لزع هد ۳ یدلدنا بصن ¬ هد ۱۰۵۱ هللزع

 هبهرقلعم هلا لزع هدنل والا یذاج ۱۰۵۹ یدلوا مظعا ردص هدنسیدب نوا

 روقوا ۰ ردم « ردتقم « نسم ردشلوا توف هدنرخا هنس بولپدامانعا

 ید اتقن بت ایص SS یا ات سا ری کا تواوا ساخو رازا



Eا سا  

 ٠ .عدوملا دمب یدلدبا مازعا هسودر هدنرخالاممر ۱۰:۳ یدلوا نیشن هق
  هد۱۰ 6۱ یدلدالزع هدنوالایذاج ۱۰۵۰ بولوا یسیلاو رضم هد ۱۰5۸

 بولوایسیلاو ماش هد ۱۰۵۳ یدلوا نیندبق هن هرکس بولوایرادرسقازا
 لزع هدنلاوش ۱۰6۵ یدلوا مظعا ردص هدنسیتلا كتسهدع2لاید هتسوا -

 لاح را هداروا هدنرخالایذاج ۱۰۶٩ یدلوا یرادرس هرک ًاقاعتم بووا

 قرق یتسیدادانفد هنرقیسهکت یادهترضح هلا لقنءرادکسا یشن یا
 هنعاح هدازهش بودا تاقو هدنسدعح اید ۳:۹ یکی مک ( تب نایلس ) ٍلعیم یودح یدبا نهادم « لدتعم بناجانیل یدیشقا برقت هب ۍللا بوک ۰

 یودعكاو کج ر ۳ ) كا دج ا ( یودح كلو رخت 1 نفد

 هد ۱۱۱۷ تولوا (كنینطصم) هدنمودخرت رلیدت|تاقو هد۱۱۲۷ (كیدجا)
 ۱۱۷۸ (كدمهارناجاا )ندندافحا ردشلوابافهدیرح بودک هشرحانالا
 هنشابءهدا ز مش یسهلجرلی د|تافوهد ۱۱۹۲ (ك. حر کلاددع ىم ودع دنا ید 3

 هدرابالودوهدنسماحناطا هام رهمهدرادکساكناا فسو یادت ر دراشفلوا نقد

 یا ههاتوک بولوآ نشاط ردلدکن (یدقا لاصودع)
 ردلءرقنآ ( یدنفا دم دم ) رداع یدلوا توق هد ۵5-۱ نکیا
 هدنمر ۱۰۷ یدلوا فارشالابقن هدنسهدعقلایذ ۱۰۲ یسالتم هکم "

 یدنفا دم دیس بقت ودع هدننای ردنوفدم هداشا دواد یدلوا توق "

 ( یدامادهبا ۰ اغا دم ) -۰ ردپسنلا چک دیسو اص ردن وفدم ید
 لزع هد ۱۰۰۷ بولوا روخآربمم كوس هد ۱۰۵ بوقیچ ندءماع یارس "

 یهاشدا روظنم نکیا برعرب یجهلشم بولوا ( دج یجاح ) هدرب یدادیا
 لورم ۸ بولوا لوا روخاربم هد ۱۰۵۷و یسادخک رایحوق پولوا

 زیا هدنوباه یارس ( اغا دم ) -- ۰ رلیدلوا توف «دراهتسوب یدلوآ
 نوک جاقر یدلوا ېساغا هداعسلاراد هد ۱۰۰۷ یدلوا یرایرهش بحاصم "
 یلاصو بتکمرب «دنلاصتا ید یشواچ م.اق ردشاوا توف هلازع هدنفرظ 2

 ۰ یدسا اشنا هعشچ رب هدرازا

 هد ۱۰6۷ بولواسردم ردیلوبناتسا ( هدازییکتک .یدنناقاردح )
 . دعا یوا تا ۲
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 س ۱۷۱ —
 ( یک ۰ یدنفا دم ) ۰ یدلواتوفهدنسهع|یذ ۱۰۵۳ یدشاوب نیعت
 میر ۱۰ ۵ یدا روهشم ہللا لیصح هدنارس تولوا ماعسرد رد دووانرا

 ۰ ردراویناقلعت هزوقکسد «هنسهبنابضهاوذ ییاحالنم یدلواتوف هدنا والا

 هد ۱۰۵+ بواوایمامانع ردیمودخم كن لعنب د نییساقماما ( دع ماما )

 مها را ناطاسو عبار دارع ناطلس ( ربم«ك. دمج ) - ۰ یدایا لاح را

 (مور۰كىدج )هدر یدلوا توف هدرلهنسوب هرکص یدیشلوا مدن هننارضح

 . یدلواتوفءدعب یدشلوا یبهدکبن بوشیتب ندنفلادفتک اشاب نسح بولوا
 ۱۰6۳ و یصاخ بوشیتب ندنعاجوا یجاتسب . ( هجود ۰ اشاب دم )

 هد ۱۰2 ٩ یدلوا یسیکب رلکب هنسو هدنلاوش ۱۰2۹ یدلوا یشاب یحناتسب

 هد ۱۰۵6 هلا لقت هنغامس هزبو هدعبو شلوا یرکسعرس هنردا  الوزعم
 . یدا ردتقم ردشلوا توف هداروا بولوا یسکب رلکب هژیدق

 یدلوا یسادختل كناشاب ینطصم رادملس . ( یحنوشروق ۰ اشا دج )
 لزعلادعبو یسلاو ناو ینوک یا نواو یسلاو بلح هلترازو هد ۷
 مور هد ۱۰۵۶ یدلدا لّرع هد ۱۰۵۱ بولوا یسلاو هنسو هد ۰

 ۰ یدلوا توف هدندمزا بولوا یسلاو یبا

 یرادراو دع سا یرد ( هدازفش یرادراو ۰ یدنفا دج )
 هدنلوالایذاج ۱۰6۵ بولوا یسالنم هسور «سردمردندندافحا سونهروا

 ورردو یریسفت هدنام روس ردیاش هدهیاللت هنسلا و لضاف یدلوا توف

 یناقیلعتو ثحابم قلعتم هربسافت راسو یواضم ربسفت  یرل هیشاح هررغ
 ۰ رددنفا ( یفلادبع ) ندرودص یودحردراو

  یسالنم هربت < هنسوب ۰ سردم ردبل وبئاتسا ( یدنفا طم دج )

 ( یشاتکبیجاح ٠ یدنفادع ) ۰ ردعاشو ماعیدلواتوف هد ۱۰۵۵ یداوا
 ۰ دووان راهدرن رد ثل دال نع هد ۵ بولوایاک یرجکی هک ۱۰۵۶ ضشلاب

 هدنجا هام چاق بولوا یتاک یرجکی .د ۱۰۵4 تولوا ( یدنفا دمج )
 ۰ ردشلوا توف بقاعتم رر رلرصاعمون «ردشفلوالّرع

 نجرلادبع هدازاشابدجا قیساردص ( هدازناطلس نیم ۰ اشاد )

 هدنکلهک ةلٹلا یسهعرک انشا نانس هداز هلافح یسهلاو ردمود كکپ

 . ترازوُبرابهد ۱۰2۰ ردشغد ( یثاب یجوقناوج ) قرهلوا یشاب یجوبق
۱۱ 
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 اب ۱۰4۸ بواواسردم (هداز یماق ۰ یدنفادج ) ۰ یدادا
 0 ینعی یساغا هیلعلا ةداعسلا باب ضیفتلاب ( اغادع ) --۰ یدلوا توف

 ۰ ردنوفدم هددچا ناطلس یدلیا لاحرا هدنلاوش ۱۰2۸ بولوا یساغا

 , كندنفاینطصمیودخم یدنفا دوعسلاوبا . (هدازد ومسلاوبا ۰ یدنفادم)
 كالا هتسهسزدم اشا دا یجوق هد ۱۰۱۵۹ یدلیا دلو هد ٩٩۷ ندنیلص

 هرکصبولوا یسالنم هسورب تدم هنس تردو كالس مک یدلوا سردم

 لیا مور ردص ةعفد هدنسهدمقلایذ ۱۰25 یدلاق لوزعم هنس چوا نوا

 هدرکیراید بونلهتسخ هدنلاوش ۱۰۸ یدتا تع نع هنیرفس دادغبو یدلوا
 مشق «کذ «یحاصمرکوفطل ردشلواتوف هدنسهدعقلایذ هنسواو شلاق

 ۰ یدبا لضاف ۰ غیلبنیطف

 قرهلوایسدا کبرلکببولوا ندهبنائع یاما ( شا ۰ اشاب دمت )
 یسکب رلکب روزرپشو ینومطسق هدمب ردشلو رضاح هدننرح هل هد ۰

 ۰ یدلوا توف هلرهلدنابیدأت ینبم هنتاکش كنيلاها هد ۱۰4۹ بولوا
 ردندلاوم رد مودع كندنفا لساه ( هداز لاه ۰ یدننادحم)

 لب » هلفلوا یدرک اش یدنفا هتلادبع ( هداز لباب ۰
 هدناضمر ۱۰۵٩ یدلوا یسالنهرکیراید هد رصق ۰ سردمیدند «یربماهداز

 سردم ردیلم ومطسف ۱ هدا .یدنفاد ) - ۰ یدا لحاف یدلواتوف

 یدایفاص « اص ؛یدلوا توف هدنلاوش ۱۰:۹ یدلبا لورق تیولوم بولوا

 ثكندنفادو ) هدازیرانف ۰ هاشدجم )م ۰ ردیتافو رات «یدلکهدایهریقدناخ»

 بولوا الم « سردم ( هدازنذٌوم ۰یدنفایرکفدج ) ردندیلاوم ردمودخ
 ` ردمودغ ظفامادبع رحات ( هداز ظفاح .یدنفادجم ) یدلواتوفءهد ۰
 هننربیدنا ررقم ءرسفم ظفاح یدلواتوف هدرلهنسو نکیا یظعاو ریبک عماج
 . یدشلوا یدنفا دجا هداز نذّوم

 هد ۱۰۵۸ ضیفتاب ردردارب كناشاب ینطصم رادیتس (اشا د )

 ۰ ردشلواتوفآریدمو لوزعم هدقدلوابوکنمیردارب بول وا یسیکب رلکب لصوم
 رادرتفد یتیما تاعطاقم ۰ ینیما را ۰ یجلاقم (  یجوم ۰ اشا دم )

 .یدا یثنم . عاش یداوا توف هد ۱ ۳ یدا وایسهباب یب رلکب قلارآرب

 هریلبخ قردلواادنمک هیاشاب ینطصم هرقیظعا ردص ( هرق ۰ اغا دمت )



 یدنا فيقع و مقتسه یدلوا توف هدرلهنسوب ىدا نسم و رایتخا ۱

 ودق یی هد ۱۰۰ ىدا هدکلدا بصن یربچ هلسانختسا ندتاتک یرا کس

 ۰ یدلیا ان ینسدناځولو

 رادرتفد بواوا یماغا رلیهابس ضفتلاب ( یجهرطم ۰ 5 دب )

 یدلدا دذا هد والا عسد ۱۰۶۲ 4: 2 قلوا ندشابحا اشا , مهارب

 راممییدلیاان كسدنفا ینیزدم یتاک فقو یهاج مفلاوبا ( اغا دع جالا )

 یدلاق بوسنم هنمات هلذعای هرانمو ان اددع هد ۱ ۰4۵ ید

 - دیاشاب یطصم .رادیتس « سردمردلهنسو . ( كمالع ۰ یدنفا دم 1

 یدلوا توف ء٦٤۱۰ الوزعم یدلوایالنمبلح هد ۱۰۶6 یدلوا بسم

 یبهبشاح,ییاجالنم « یدبارظانم ؛ثاحم لع «ردنوفدم هدنراصح فا موز |
 یخاف ۰ یسهبشاح هنحانقم یدیس ۰ یسهبشاح هنطق هسهش «یناضارتعاهءاصء

 ۰یرلهبشاح نیکد هنماغ یوارهز دن ردوآ یواخم ۱

 کب یوم بولوا ندنباون اها دم هزابا . ( شوخرس م اهابدجم )
 ۰ ,یدلوا توفدارهلدبا بیدأت هد ۱۰4۷ یدا تایصخ دب بولوا

 یدلوا نداما بوشم ندکلهخوس .(كدنوس اشا دم )

 یدل وا. رتسا هدناور هد ۱۰۶۹ تولوا. یسکب رلکپ هنطا هد ۸

 ۰ يدلوا توق هدعب بولوا یسکب رلکی هنطا اهد تدمر .صاللادمپ

 یجاح یهایس یساغا هداعسلاراد رددووا را ( یه یابط : اشاب دم (

 لوا روخاریم ۰ یسادضک رادیجوپق « هقرفتف» بولوا یدآ كناغا ۍنطصم
 ردض هدنحر ۱۰۶۱ و نیشن هق هدعب بولوا یسلاو رصم 3۱۰۳۷ یدلوا ِ

 اتاق تیزاب هه ۷ یدلدا لزع هدنناضمر ۱۰2۹ بولوا معا

 هدهسیا یحاص احسو ربدنو لقع یدلوا توف هدنرخاوا ۱۰۸ یدلوا

 "لوتسمو راشتسم یدلبا باح یاضق ندکمامهدیا مک ییرارسا هلءلوا ییا

 ۰ یدلوا توف هدکلر هنسو یخد ( اغا للضف ) یروما

 یسالنم هبلف هد ۱۰۸ سردم ( هداز نانس یجراتسا ۰ یدنفادج )

 e الطعا اکو هدنربمت نوت رال اا نا یدلوا توف هدنناضهر هنس وا یدالوا

 ۱ اوو یک E ردق هلا 1۰  ندکس هلبا ت ترهش ا



0 
 2 كن دنفا دون ندالوا ندا ناهزیش کک همالع : یدنثا دع) ۱

  لوطانا هد ۸ یدل وا یسالنم هطاع “ هکم ۱ سدق ۰ سردم زدن

 د نوسداغد ینلخو یدلوا فارشالا بشن هد ۰ ۳۹ یدلوا یا

 ..بونلوا لاسراهبهم رکمکمو لزع هدنحر ۳ یدلوا داماد هد یدنفآ دیک
 ناوپد بولوا رهام یشنم یعاش « ع یدلوا توف هدهدح هدناضمر EE و

 هددناصم ٩ (هدا زەمالع“ یدنفاهللادنع) ندنسردم یودخح ردراو یرعش ۱

 ۱ . یدنلوا نفد هدونا یدلوا توف

  «سردم ردیمودخم كندنفا دجا (  ءداژ یکر .یدنفاینکرتد )

 ءدنرفس ناور هدنبحر ۱۰66 هلارودیرالیکرازا یی؛راتسوم بول وایغاق
 "یدلوا توف هدهزوکک كردشود ندنا هدنلاوش هنسوا یدلوا سیو هعقو

 روهشم هللا ریرح تعرس یدنا رهام عاش «ریرحت « ماع ردثوفدم هداروا

 هد ناطلس بوه لار رحت انشام یلماوع هللااد ندنمماج دنزاپ نوک رب بواوا
 ؛داشرلانوناق.تاودریسکا «ناتسلابن» هکیکرتهنجخ رش ور ییدلیا انآ ها 1

 ۰ردراویخد یناشنه ردهاکحشب هرلمان هلسم تاوغ “ قاشعلاقاتشم
 ارق ردنمودخ كسالان رفعح یهساما (الوا ۰ یدنفا دم )

 ترد لاتصفاالب و یدلوا ییاطاس ماما هد ۱ ی fo نکیآ یامادعسرب هاما ذ

 توف هدهدع2لا یذ توللهتسخ هد رفس ناور هد ۱۰6 هلتمدخ ههاجملاع هاشداب

 لاحنسح بولوا یسارقل اش كن رصء ردنوفدمءدندس ییدلءا اشنا یدلوا

 ۰ ردندهنظمو قفشم قفشم ملس ملح روهشم هلا

 و توف هد ۱۰2۵ بولوا یباما عماجرت ( یدنفا ید دمح )

 ردیمود مشر هدهنردا (  هداز للخ اباب ۰ یدنفا دمع ) --۰ رد عاش

 یدلوا توف الوزعمهدنرفص ۱۰5۵ بولوا یمالتم دارغلب "دفوص : سردم

 اغ -. (شواچ دع ) ینا لنت ادرس یک ا
 تباکش رلرهاپس ندنفیدلوا لئام هفانستعا نکل بولوا یما كرک جردتلاب

 یدا وا توف قرهنلوا بیدأت هد ۵ هل رام | 1 9

 بولوایاک نووق بوشش (بناک یراص" هداز ییهسم :یدنفا دمح (

 تقاس یدلدا بیدأت هد ۱۰۵ هلقمق > هدئتمذ هد ربم لاوما هدنسهبساخم

 . هدنعاحوای ریکی ) جوقلام ۰ یدنفادمګ ) ۰ یدا ردا ینارقا هدتاتکو 3



nو  
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 هبولوا وقع رهظ» هدد ر و رض نوک نوا ید لوا سا یگ نع ر

  ۱یافو گكنیدنفا نیسح هدازیخا هدرفص یدلوا یلوطالا ردص هدنمرخ

 هدمس هتفه ردشل اف هدنماقم هدنققح یدک كرخ هدهسیدلوا ییا مورردض هل ربح

 ۱ ردیعاشو اع ردشلواتوفءدنرخالایذاج ۱۰ ٤ ٤یدلدنامانعا ههرشط و لزع

 ((یدنفا ینطصم)یرکیدو(یدنفال اصدجم)یمود ردشغ د (هدازیعشج )هنیدالوا

 ردشلوا توف هدنزوقط نوا كنلوالایذاج ۱۰۵۹ بولوا یسالنم ماش هکرد

 یودخ كناو هدنرفص ۱۰۰6 بولوا ( یدنفا محرلادبع ) هدمودرب

 هان دننا اص رلیدل وا توف هد ۱۰۹۳ نکیا سردم ( یدنفا زبنع دج )

 توف هدنسیدنوا كنرفص ۱۱۰۵ ( یدنفا نیما د ) ندنیسردم یودخع
 هدنشب نوا كن رفص ۱۲ ) یدنفا مل ادبع ) سوت ییودحم كوب یدلوا

 ینطصم ) یودش كنا یدلیا تافو نکیا یسضاف هکم یودخ یدلوا توف

 ردیعاش یدلوا توفهدناعش ۱۱۸۶ یدلوا سیونهعقووسردم ( یدنفا دشر

 یسالنم بلح ( یدنفا مرکلادبع ) یودم ( یدنفا ینطصم ) یسالنم ماش

 لعاسا ) یودحكو یدا لدفاص یدلوا توف هدنلوالامسر ۱۱۱۱ بولوا

 ندندالوا یدارا توف ًانوعطم هدنلوالایذاج ۱۱۲4 نکیا سردم ( یدنفا
 هبهطارب لا هدازیادعمش ندنرلزبهرب مدع بولوایتاک لالاتیب (یدنفا دیعس )

 ندنیسردمیم ودع كنو ردنوفدمهدنماج یتفم یدلواتوف.د۱ ۱۸۶ یدلد مازعا

 هرنایاسیمودخم كنوبو یدلواتوف هدنرخالاعسر ۱۲۱۱ (یدنفادوعسم دع)

 هنردا ردشلواتوف هدنسیدیسهجایذ ۱۲۲۹ (یدنفاددعسا) ندنراسردم

 ندرلهداز r رد دتفاصلاخدم ول هاب لوبناتساندندالوا ردن وفدمهدنسوق

 یدلوا توف هددسور هد ۸ ) یدنفا لبلخ ( ندنماشم یدنیشقو

 ۰ ردنوفدم هدرلابق یداباتافو هد۱۱۸۶ ( یدنفا نیمادمم) سردمنددالواوب

 سردم ردیمودع یدنفا نیسح (هداز یا ۰ یدنفا یسح دمت )

 لوماتسا هدنلوالاعسر ۱۰۶۲ بولوا یسالنم هنردا هدعب هسورب هد ۷

 یدلدمامازعاهسیربق هللالزع رار هلیردنًابوضفم هدنیحر ۱۰2۳ بول وا یسیضاق

 رد عاش مقتسم . فیرظ ۰ فراع یدتا تافو هداروآ هدشخحر ٤

 هدنبجر ۱۰۸۰بولوا یمالنم سدق « سردم ( یدنفا ملادبع ) یودخم

 ۰ یدلوا توف



 5 2 و

 یو هدنسهشوک بتکمر «دننابق نوا هننسقرف بوزک یک

 2 ارا يطا اا ىك زاسدو هما مارنا كل اشا دج
  یدروتواهدننهناخ دار ندهتسنوا بوسا تفلا هلبا ( ؛داز یعگتفوت ) یتاک
 ۱ دناروا هدنناح ردنوفدم هدرزوکدم ی یدلوا توف هدنل والایذاج ۱۰۰۳

 اع بولوا راک و رافص دقتم یدا رلرد ( هدد ناغا ) دودنک ی شاطلی

 . تفالخ ناهاشدا بولوا بیرق هزوب ینس یدا مرکمو ززعم هدننای ارزوو
 ۱ ۰ ردشلوا یرارظن نسح رهظم كننارضح ناونع

  دهربتو سردمردنمودغ یدنفا ىلع ( هداز ىلع دس ۰ یدنفا دم )

 یدلوا توف هد ۱۰2۳ "الوزعم بولوا یسالنم هرصقو هنسووو یضاقو یتفه

 ندقلیفاب یججرغز (  هسوک ۰ اغا دجم ) یدیالضاف لع ردنوفدم هدیراخمریم|
 . ته هدیدأت یاقشما تولوا یماغا یریفکب هدنناطمر ۱۰۵۱ یمادک لوق
 ا (۱۶ا دم ) - ۰ یداوا توف هدنرخالایذاج ۱۰:۳ یدلی
 دج ) یدلدا لزع هدنناضمر ۱۰: بولوا یماغا یرعکب هد ۱۰۶۳ قرتلاج

 تدمر بولوالیکو یساغایرکیو یشابنابکس ضیفتاب ردن رکی ( یجود+ اف
 ۱ - رلیدل وا توف هدرلهنسوب اههیلایموم یدلدنا لزع هرکص

  نیسح یلمورضرا یردارب كناشاب دم یبروک (هزابا ۰ اش دمت )

 ۱ لباخ هجا واریساهرکص بولوا یراد هنزخ كنلغوا دالوبناج ردداماد كناشاب
 هد ۱۰۲5 هدشرادص لا یدلوا ندنرلکپ ایرد هدقننادوبق بولآ دننایاشا

 | هد ۱۰۳۷ بولوا یسیلاو مورضرا «د ۱۰۳۰ و یداوا یسکب رلکب شعم

 | یحاصمویسلاویزواهد» ۳ يدلدا لزع هد ۱۰۶۲ بولوا یسیلاوهنسو

 دارم یدلوا توف یەک ینلس كنیرفص ۱۰۶6 یدلوا رزوو یهاشدا
 . ید لكم ىنا و نزکز ودناساءدهسیاشکزتشزارب ردنوفدم هدنسهب رتاشاب

  ردیلغوا كئایلس یعباخرحاتهدیرکک هدنندنا ( یمشخ ۰ یدنفا دج )
  یدلواییضاق نوباهیودرا هللاستنا داشاب دارم یووقو سردم لیصحلاب
 ۱ یسضافلوساتسا هدننحر۱۰۳۱ یدلوا یسالنم هردا < هسورب « بلح هدعب

 ۱ لوبناتسا "یضاق ًاناهدننامش هنسوا یدلدا لزءءدن رخالامر ۱۰۳۲ بولوا

 ۱ بولوا یس هبا یلوط طاب |هددنم رحم ۰ ۳۹یدلدا لزع هدنسهدعقلایذ ۳۲ بولوا

 ۱ یش رودغم هدنهحوت یوطاا ترادص هد یدنفا اص هدناوالاعسر ۱۰۳۷



 ۹ ۱۰۵ نیس را و

 :یذاج ۱۰۳۸ بولوا ندا ہما ردیلهناب (  لغوا اغا چ ۱ 7
 یهایس (مور.اشایدع)ردشاواتوفهدندمزا یدل آن رلکبهنسو هدنرخالا

 یسیکبراکب شعر «د۱۰4۱ قرنلوب هدیرحهلاشاب ورسخ بولوا ندنراذفنتم
 یدل وا توفهدشعمهنسواهرکص ندننافو كءرناسو (دگاقس)یراشادق راوشلوا
 هدننرادص كناشاب ظفاح هرکصو یثاب یجوبق هد ۵ (اشاب دمت )

 بولکح هباوزلا شوک هد ۱۰2۱ یداربو یسهاب لیامور هدمب یدلواادٌنک
 ۰ یدلوا توف دعب

 واو سابارط ادتهالادمب ردبل زفاس ( یدتهم ٠ اشا نرخ

 هاروا هلقلاشاو یدلوا ییاد هدنسافعتسا یاد ناضمر هد ۳ رلذوفت

 یراوسو هنیذخا كرک مسر هنحرط وکریو هداروا یدلروم قیدصت یتیالو

 دوفروط ردشلوا توف هد ۱۰:۱ یدلوا قفوم هنو تاماظنو هنلکسشت
 ۰ یدلدیا نفد هناي كیاشاب

 هد۱۰2۲ یدلوا یسالنمرهشیکی ۰ سردمردلبلوبیلک . ( یدنفا دم ) -
 ردیللوناتسا ( هداز ها ۰ یدنفا دم ) یدلا روهتم « لضاف یدلوا توف

 ا توف هد ۱۰۲ یدلوا یتفم اسی ۰ سردم ردیلغوا كئو ندفاتسا
 ۱ ۰ ىدا مع ۰ ماص ؟ دقتم ردشلوا

 هلفوقو بسک هنلاوحا دحرس بولوا ندارما ( غابد . اعا دمت )
 | ماش هد ۱۰۲ هفک هد ۸ یژوا هد ۱۰۳۰ یدلوا کب رب هنسو

 ۰ یدا عیجش «لقاع یدلواتوف هللنع هنسوآ یدلوا یسلاو
 ثكشدتفا نیدلاماسح ( هداز یلح هرف ۰ یدنفا یروهظ دم ( 2

 ه ردا * ماش صم ۰ سدق .بلح « سردم یدلیا دلوت هد 4۷۰ ندنبلص

 ۰ یدلدا لزع هد ۱۰۲۱ بولوا یسیضاق لوماتسا هد ۱۰۱۹ یدلوآ یسالنع

 مور ردص هدنا والایذاج ۱۰۲۶ تواوا یلوطانا ردص هدنل والا یذاج ۳

 یرکسیضاق لیامورآبنا هدنرفص ۱ ۰۳۰یدلدبالزع هدنرفص۱ ۰۳۰یدلوا یبا
 الا هدنزکس یرکی كنبحر ۱۰۶۱ یدلوا لصفبم هدنلاوش هنسوا بولوا
 هدیونا یدلوا توف هدنسیتا كنس ا یذ ۱۰2۲ یدلوا لیا مورردص

 ۰ رد(یدنفادو) ندرودصیودنیدبا فیرظ۰ حرک ۰ ماش “ملام ردنوفدم
 لادبا یدلوا .دیرم ندمداز لەزا ردللومک (  لحاص ۰ ,دددج )



iهمی : ۲ مکحاح یداوا توف هد ۹ "الوزم یدلوا یسالتم  

 هنسشاو سردم ردیلتامارق 2 دز ,Jk یدنف دچڅ 1

 هد ۱۰۳۹ بولوا سردم ردیلدس ور ( یدنفا یتربح دج ( ا ِ 2 :

EEدسورب (هدازیدنیشش ۰ یدنفا دج) بس ۾ ردیعاشیدلواتوف هددسورب 3 7 . 

 . یدلواتوف الوزعهد ۱۰4۰ یدلوا یسالنم زقاس ؛ هیفوص « سردم ردل

 .ءردیحاص قلخ نحو لاک
 . ینوص» نالکههسورب هبا ناطلسریما (  هدازفوص ۰ یدنفا دج )

 ۱ رھ بولوا ندنسافلخ كندنفا نیدلاربخ یتولخ ردندندافحا « ناتس
 جش ( یدنفا دجا ) نددالوا  یدلوا توف هد ۱۰2۰ یدلوا ر مش هدنعماح

 تر 17۰۷ لاج ییدک یزوب ین بولوا نو یر
 لنا توف هد ۷ ) یدنفا نجرادبع دس ) ندهلاعونردنوفدم هدشاب

 ۰ ۍدلدانفدهدزاتز -

 | سلیارط هد ۱۰۳۹ وسردم ردیلدارفلب . ( یئاننووت ۰یدنفادج )

 ( یدننادج )یدلیاتاف و الو زەم ەدنسەدعقلاىذد ۱۰۰ یدلوا یہالتم ماش

 ږی ې حاص «لضافیدلواتوفهدنسهحایذ ٤۰ ٠۰ بؤاوا| سردمردلبوکسا
 ی ° پواوا سردم رد, د.ج ) هدازیضاق ۰ یدنفادج )یدا

 ۰ یدا هزت «فشعیدلیا لار اد

  یدهال وط بوشا هلا ماوع هدنلئاواردیلومناتسا .. ( میثم ۰ يدنفادج (

 "نما سر 7 ید]وایقوم هدازهشبولیا لاک ۱ ید یوجنع هدهسا

 | رهامهد نتف پولوا لماروتسد یرلعوقت ردشلوا توف هد ٠۰٤٤ بولوا
 . دوبمرب هد ۱۰۵۰ ردیلغوا كنهاببسرب . ( تسار» اغادج ) -۰یدا

 ۰ یدلیافقوهناخ شب نوا هد ۱۰۷۵ ( مناخهطاف ) یسهریشج ردشلیا اش

 "یابی )یدلواتوفهد۱۰؟۱ردیلسلدنا . (یرقلا سابعلا وا. دمخ)

 ا قارما ظعاو ردیلهیفوص. (هدازیفاتیسنادم )--.ردشلبافلأ
 ا یداوا یصش یسهینکت شات هنج هنرب كأ ەد بولوایدم ۷

 . لضاف یداوا توف هد ۱۰۱ بواوا یلنعاو هیفوصایا_هلسهرسحهد ۳

 ۰3۱ ۲ بواوا میشه هبکتوا هد ۱۰ + د ) یدنفا ینطصم )یودنشیدا

 1 ۰ ردا تافو
 جم

0 



 aE ۱۰۳ ر

 د دف وص قرط یدلواتوف هدنناضمر ۰A۸ ںولوا یمالتمسدق ۰ سردم

 ۰ یدا لئام

 تردد درام رحم هلرابناربا رد زو ( وارغام ۰ اشاب دم )

 تلاخدو تعاطا همرکا رادرس بولک هدنرفس مورضرا رار هلکلروک

 یجوپقو یدنلوا هیمآ ( دم ) بود ادتها بولپ ردنوک هلوبناتسا ردشمتا
 یدلوا یسکب رلکبهنوق نداروا یداردنوک هنوباه یودرا بوليرو قلبشاب

 ید مجدا یللاقتص قا یو هنروا را:دلوا توف ربارب هلتلغوا هد ۸

 هد ۱۰۳۸ بونلو هدننابرام دادنب بولوا نددارکا یاما ( ناخدج )

 ۱۰۳۸ ردرکی ( شاق هرق ۰ افادجم ) ردشلوا توف هدند هبلا راشم یاشاب
 قردلوا بوک لع هلکمتا لساکت هد داد یدلوا یسادنتک یرهکی 4

 ۰" ردشلوا توف

 تبارکتداعس یمودخم كلی ناخ یارکدع ( ثلاث ناخ یارک دج )

 نیهاش یشادنرقو هدکدلیا انفا یارک یزاغ ییارکتلود یردارب كوب ردیلغوا
 هد ۱۰۱5 یدلدنا فقوت هدهلقید هلتسدرد هرکصیدیشتا رارف هلا یارک

 یدشا رارف هن هلکللا انفا ییارک شتحوتو یدلوا یافلاق هناخ یارکتمالس
 یناخ مرق هدنلوالایذاج ۱۰۳۲ يدلروتک ًافوقوم هلوبناتسا هلتسدردقلارارس"

 یدلواناخ اننا هدنسهدعلایذ ۱۰۳۰ یدلدنا لزع هدننابعش ۱۰۳۳ یدلوا

 بولیروک ملا ًابرح ندنبسح یتکرح هنا شکر س هدنسیدب كنلا و ش ۸
 ۰۰ ردهاطزوقط هنس تزد ینناعت یوا تر درا بد

 ناود ردسمودخم كناشا دخ ( هداز یجقوا ١ یدنفا اش دم )
 باتکلاسی رهدنلوالاغسر ۱۰۰6 یبهرک دن هد ۱۰۰4 بولواندنرابتاکنوناه

 لرع هد ۱۰۱۰ یدلوا یحاشن هد ۱۰۰۷ و ینا رتفد هد ۱۰۰۰ بول وا

 یدلوا دخا یسهنالاس هد ۱۰۱7 یدلوا یرادرتفدرصم هد ۱۰۱۳ یدلدا

 هد ۱۰۳۰ یتسا رتفد تن نریم یدلوا دعاقتم بواک هلوت انسا هد ۷

 یس یدلوا توف هد ۹ یدلدا دعاش هن هد ۳ بولوا یحاشن"

 ىدا فلأت یدحلا نسحا بولوا بیدا ۰" مع « یشنم ۰ یاش ردشمت

 یداوا یجءرک ذن هیدنفا یا بولوا سردم ( یدنفادجایقو ) مودم
 ۰ یدلیا لاحرا هد ۰



 ۱ + ۲6۲ ح

 دی سکر ح تولوآ یا رزو هلاح هدنسولح یراترضح غبار دا ناطلس

 هدن زکسنوا كنلاوش ۱۰۳6 یدلوا یلاعردص ماقمعاق الا هدنغلرادرس اشان

  ردتقم « ردم ردشلنا نفد هتنای اشا یع نیم هدونا یدلیا لاح را
 (ییوبا ریم ۰ یدنفا دجع) ۰ ردشلتا انب یتعماج هحزوسکوا یدنا قداص

 اغ ىزا ت ۇق هد ۱:۳۵ تولوا“ نیضاق* شرذم رتسودخ كا
 ۰ ردنآود بحاص ۱

 ردسود كندنفا یتنلادبع ندرودص . (هدازیغ.یدنفایرداندحم )

 ینافلوساتساهدلاوش ۱۰۱۵یدلوایمالنه زدا ءرصم كسا سرد
 یدل وا یسضاقهطلع هدنلا وش ۱۰۱۸ یدلدنال عءدنسهرخ الایذاج ۱۰۱۷ بول وا

 هلمایهانیتفالخ ترضحتاذهعفدیکیاویدل وایرکسهضاقیلوطان|هدننابعش ۱۰۲۱ ۰

 لیامور هدنلاوشا ۰ ۲۸یدلدمالزع هدن والایذاج۰ ۲۳ یدلیاتع نعه هن ردا

 هطلغ هد ۱۰۳۱ یدلدا لع هدنرخالا یذاج ۱۰۳۹ یدلوا یرکسعضاق

 لیا مور ردص ابن هدنرخالایذاج ۱۰۳۳ یدلوا ینادرا يمض یماضق
 هدنسهرخالایذاج ۱۰۳ب ونایاح ولفم تدم رب یدلیالاصش |ه دنلاوش۱ .۳عیدلوا

 ۰ e ردبتلا یللا یرانس ردنوفدم هدیدج»م یلح داع هدحاف یدلوا توف "

 ؛ ناوید بترم ۰ هیشاح هنیواضیب ریسفت ( ینافلأ) یدا یعاش ۰ لضاف
 كسب کیا هدنرح همانبش ینایع ناطلس سا اب «تأشنم .هنیتم داصق «هیلق
 ۰ رحم نزن ۰ تب
 توف هد ۱۰۳۶ بولوا سردم ردرادراو ( یدنا یضاس د ) ۰
 ۱۰۳۷ تولواسردم ردنلءغز ( هحاوخ یدنفادجم) --۰ردیعاشیدلوا 6

 "یاروام ( یدننفا دم ) ۍدیا لاص ۰ فیفع یدلوا توف هدنلوالاعیر "
 هددج ناطلس یدلوا یماما یدجح-م یعجارخ نولک هلو اتسا ردنلرپه "

 ۱۰۳۷ بولوا ماد هدلاعوب هنس زوتوا یدبا ردیا سیردتو یکذتو ظعو
 یدننشش یدا یداتعم تضایر بولوا عرشتم یدلوا توف هدناوالامید

 دم ردلکنالس ( یدنفا یثحم دج ) ۰ ید یداتعم كلونا بل تو

 ۰ ردیعاشو لضاف یدلواتوف هد ۱۰۳۸ یدا سردمو اک

 باتکلاسیر هد ۱۰۳۰ ضیفتلاب ندیلاع باب (  لما ۰ یدنفا دم ) "

 (یدنفازبزعلادبعهدا زلمل) ودع یدلوا توفهدنساتشمتاقوتهد ۷ ین 1



 .ترادص ابا هد ۱۰۲۸ یداوا یسلاو یاویس هدسبو یبیل و لیا مور
 ها بواوا یسلاو نیدو ات هد ۱۰۳۳ لزعلادعب یدلوا یاقمُاق

 ۱ ۰ ید تم < لدتحم + مقتسم + « قداص « ردتقم . یدلوا توف

 ا ہدننامز ینا نافع ناطلس ردیلعلاحم ( یراص . غادم )

 كرلدنا بیدأت هد ۱۰۳۰ یدلوا یثاب ناکسو یمادضک لوق هرکص بوآ را

 ۰ یدلوا توف
 داو لصوءبولوا نداما قرتلاب ردیلغوا دووانرا (اشاب دمت )

 بولوا ناداما ) كرد ) یدلوا دهش هدن رح دادب هد ۵ یدلوا

 ۰ ردغلوا توف,قرنلوب هدنرح و هدنکلکی هساما هدراهنسوب

 یدلیادلو و هد۹۷۲ ردسودحم كندنفا دڅ . (هدازناتسب«یدنفا دجم) -
 هدئنابمش۱۰۱۳یدلوایسالتهوصم .هسور«ثلدالسهنه ردا «كمالس «سردم

 ۰۱۰۱۷ یدنلوا لزرع ءدنسهرح الایذاچ ۱۰۱ یدلوا یسضاف لوماتسا

 هدنناضم زا ۰ ۲۳ یدلوالزعهدنلا وش ۱۰۱ بول وا یرکسءضاق وطن |هدنناضمر
 لیامورردص ًابناهدنیحر ۱۰۳۱ یدلیالاصفتا هدنسهنسبولوالیامور ردص

 ۱۰۳۳یدلوالثا هماقموا الا هده ایڈ یدلدنالزع هدنرفص۱۰۳۲ یڈلوا
 . یحناشن یساناناق ردشلبا تافو هد ۱۰۳۵ بوالوا لزع هدنسهرخالایذاچ
 ریظنبب بواوا یدنمو عاش ةددیالت هنسلا یدلدا نفد هنعماح اشا دج ییایوب

 ید وق رع دیعاوم ندنتعالم یدا ناسا چ ؛ یه” ردراو یراضیرقن

 اه رد((اشاب لع شکتاک )یدامادو (یدنفا حر اد دج ) یودع ردرفاو .

 ضفتلاب بولوا ندنزلاغا یشاوط ردیحروک . ( مداخ ۰ اشا دمت )
 یجرکی كنیرخالاعیر ۱۰۱۳ یدلوا یثاب هطوا صاخو یباغا مدال

 هدرصعیدل وایسلاورصم هدناوالایذاج هنسوا بولوا ثلا رزو « هدننسکیا

 ید ردشق|هداما یرصم ماظن هللا بیدا ینافب ندیاتناخاهنفلسویداسف باپرا
  یدلوالوزعم هد۱۰۱5 بولوایسیلاو هنسوب هنسواو لیامور هد ۱۰۱١ هدهام

  ترادص هد٩۱۰۱ یدلوالصفنم هدهامدنح هدهدیدلوا یسلاوماش هد ۷

  هتسقجم رب یدلوا ییشنهبق نیت یدلوا ېسلاو مورضرا هد۱۰۲ ۱ ویاقمغاق
 هلا لزع هرکص هنس قجرب بولواماقمماق ایا هد ۰۲8 یدلدبا لزرع هرکص "

 . مظعا ردص هدنسهدعقلایذ ۱۰۳۱ یدلوا یا ر زو دل والا یذاج ۹*۱

 . یدلدلا مازعا هسودرهالزع هدنرخالامبر ۲ ءزکصءام ق ترد بواوا



 ا e هنسو هد ۰ ۳۱ ا ی یی 3

 . یدتا .لاحم را هدعب و 2

 .كيدحم) ردلغواكکب ردنکساندندافحا ناطلس هاشاسف . ( كیدح) ..
 (هّلادبع ) ندرلولکیدک ی نیربنم كدصسم وب ردسیناب كنبدص-م لیوکسا ( هرق

 ۰ ردشلبا ع عخو
 یجناتسب هدنتنطلس ینا نا ناطلس ردیلهنسوب ( رپ اعا دا

 یدلیا زارباتمدخ بوداشیتفنیرلهناضم ردشلوا یشابیحناتسب زقلابزدنغاجوا
 ةسراپ هد نع یانثا هنیرفض هل یدلوا یسیکپ رلکب ساویس هد ۱۳۰ 9
 بوق وا یمیلاوب ممتد ۱۰۳۱, هدندوع ینا را اھ ی ترازو 2
 اشا لع شکناک هد ۱۰۳۲ یدنا اوزنا بوللوا لزع نوک یش شم "

 -یدبا «ردتقم ردم یدلوا توفهدعب بول وابیدآتهلیتامس

 یرایرهش رادهفوح زا ندواه نوردنا ردسکر ح ) اشا دج ) 1 9

 یدلوا نینهمق هد ۱۰۲۸ و یسلاو ماش ترازو ةسراب هد ۷ یداوا ۱

 بیدأت ییاشابدج,زابایدلوا مرک ا رادرسو مظعاردص هدنوالایذاج ۱۰۴۳ -
 یدایا لاحترا بونل هتسخ هدنرخالامسر ۱۰۱۵ هدکد لک هناقوت هلبا هیرتو

 «یدناربدم ۰ عیجش ر دش دبا نفد هنمرحدزنابناطاس بولبروتک هاوبناتسایشعت

 هشدم « دادغب سردمردلدرصق ( هداز یبدرا ۰ یدنفا دج )

 یودحخ یدا یوزبم < اع“ لاص یدلوا توف هد ۱۰۳۶ یدلوا یسالش <

 یدنفالع)( یدنفا دج ۱ یمودنع كنوب یدلوا سردم ید ( یدنفا لع) "

 ۱۱۰۹ و شلمامازعاهسیربققرهلوا یسالنمهن ردا«سردمبول واریهشهد(هداز 3

 1 یرالک ۰ یدنفادجم ) -۰ یداهز فقع ردشلواتوف هدنلوالایذاج ٤

 ( هفنلخدج ) ۰ ردشمزاب ىح رات یرفس نیتوخ بواوا ندساطلس مادخ 1

 ۰ رایدلوا توف هدرلهنس و ید زاب خیر هدرصعوب هدوب ردیلهطوا صا

 هلبسءرص یقرتلاب نه وب اهنوردنار ده داغ رازه (  ینوص ۰ اشا دع 3

 ۱۰۲۶ یدلوا یسلاو رصم هلراژو هد ۰ یددا یراق[

 بولوا یسیلاو نیدوآرخّوم یداوا نیشنهبق ریزو هلبلح هنداعسرد هدنمرم 1

 ران واهسولج هدننامزیداوا یاقمعاق ترادصهللح مدقا ندنلوصو هاروا ˆ
 هرکص تدم زا یدلوا ثلاث رزو هلا.لزع هدنرخاوا ۷ اا
 و 3

3 
9 
39 
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 تا۱64 بس 1

 *یدلیاهجرت یهراسولوطم یدنادشم«لّعاف  فراع < زا توق

 توا.سدق «ریمزا ۰ سردم ( ءداز یجاواح ۰ یدنفاقراعدج )

 یدا یثنمو عاش «فقاو هنفره یدلوا توف هد ۱۰۳۲ بولوا یسالتع

 كلوبناتسا بوبا هدننرایز یبیدنفا دم مالسالاعش هدندلوا یسیضاق بونا

 دید ( هننطنطسقنیشنهشب یضاقلا ) هنرلاضما بودنک هنشوخ هلکء د ردششنهش

 نکرایوس هب اکح ر البم یس هداژزنش هدالع سل رب تولوا کايرت ردشمهزاب

 یترلاطخ ءدلقن بولوا لخادهنسحم ناوخهصق هدنسایژر بوالقوبوا هدوب

 داور هدوب ردنا تدح الدنم دهی د رایوس نالی بونایوا هلئدح هاو

 سردمویدیج ( یدنفا دوج ) یداماد رول واضراغكحهخ هلع هيلن وس

 ۰ یدبای e “ماع یدلیاتافو هدننابعش ۱۰۶۳ بولوا

 یسالنمرادکسا ۰ سرد« ۰ ردیمودخ كندنفا بحر ( یدنفا دمت )

 ردیحاصقالخا نساح یدلیا تافو هدنسهعایذ ۱۰۳۳ لزءلادمب بولوا

 بط بولوا یماما یدجحسم اغا زوریف ردلسارق ( مامافاح ۰یدنفا د )ا

 یدلوا توف هد ۱۰۳۲ بودا شيعت هلقافاصع یدلوا روهشم هدناضارو

 ۰ یدا بهذم یاما بولوا بطو تانضایرو تایمکح یعوت
 ۰ ماش سلبارط ۰ سردم ردل هسور . (هداز شتنم ۰ یدنفا دم )

 یدلوا توف الوزعم هد ۱۰۳۳ یدلوا یسالنم زقاس « رکبراید ۰ هنرصق
 سردم ( یدنفادوج) سردم یعودخ یدبا هیللالیوط » هینبلایوق « اص

 سردم یخد. ( یدنفا محرلا دبع ) یدیفحو هدنلوالایذاج ۳*۱۰ بولوا

 درود ( یدنفادجا یمودخح رکید رایدلوا توف هدهسور هد ۱۱۰۲ بولوا

 نجرلادنع ) یمو دع یدنفادوخ یدلنا تافو هد ۱۰۷۵ تولوا ندنسلاوم

 یهش) یودع كناو هدنوالایذاج ۱۱۱: نکیا سردنم یخد ( یدنفا
 كندا دو و رایدلیا تافو هد ۰ بولوا سردم ( یدنفا دمخ

 - رد( یدنفا مح رلادبع )السال جش ىسەداز هع رک

 لوک هل ردق قوس بولواتاذرن کایرت ( قاسمراص « اشا دمج )

 توف هدب 9 رضاح هدنس هب رام هود ۲۰۳۱ ردشاوا اشاب و یظفاع

 ۰ ردشلوا

 بوش ندنف ار یجهطلاب نواه یارس ( یبدطلاب ۰ اشا دم )



 ۱ تو 3 ۱۰۳۰بولوا یسضاق جاردو یستفم زوربس یدلوا ینالتم نسو

 ۰ یدیا عرشته « اص " مع یدل وا

 یسلا ونیدوبرازولاعم هد۱ ۰۳ ۰ءرثینقهد۱ ۰ ۲۲ یسکپ کی هنس و هدنلاوش | E یدلوایشیجنانوطبولواضیفندنویاهنوردنا  (شاقهرقهایدمم)

 ك ا یدل وا دیهشهدم وج هدنلاوش بونا وب رضاحهدنب رحم هنس وایدلوا
 ینیدسحقرع كتقوردص ندننجهلواثعاب هنهجوت كترادصوهبلج ی نیهاشدا دج قرا مییزج ةرادا ردا ریثأت هجو باه ی ودر !یعاسهلسداهش بول وا 2

 ۰ یدیا دیدش « روقو * اص .دیرم ندیدنیشقن ردشملوا ثعاب هکیرح
 هد ۹۷۰ ردیود[یدنا نفصم (  هداز دوادهرق ۰ یدتفا دمحم )

 یدلوا توف الو ینذت ۱۰۳۱ ید]ل وا ی ا اش « سردم یدلیا دلوت 1

 1 یدلیا فيلات باتکرب هدقطتع تو وا انشآ هت راتو تامل دم 39

 هد ٩۱۲ ردمودخ یدنفا دجا ( هداز یجناشن + یدنفا د)
 یدلوایمالتمدادغب بلح ؛رادکساهرکر شکیاو رهشدکی «هکم «؛سردمیداباد]وت 9
 یدادا نفد دیراخ ریما یمن یدلوا توف هدنآوب هنردا هدنرفص ۱۰۳۱ "

 هلا بیذج ندناررکمینل وصل عما یدایوزبم«لنتشم«یوکس لضاف ي

 نک هرات مان(تاساک تأ رع )ەقشب ندنفیلآ اترب هدنمان ( نیل وصفلا عماححالصا قنیعلار و

 ٩۰۳ ۱بول وا سردمردللوطان | (یدنفادم) ردشفل وب یناقىلعتەدبتكو شمزای

 .یدما لنتشم .لضاف یدلوا توف هدنلوالیذاچ
 یسیتفكينالس«سردمردیکنالس ( هدان یهقوج ۰ یدنفا دم )

 لضاف « عیدلوا توفهدنسهرخ الایذاج۱۰۳۱ یدلوایسالنم رکیراید هرکس "

 هنسیرکی بولوا یسالنم هبلف سردم ( یدنفا محرلادبع ) یودخع یدیا

 یودحكنون ردنوفدم هدیوما یدلواتوف .دنلوالایذاج ۱۰۸۸ یدلوا دعاقتم "

Jتوق هدنبحر ۱۱۱۷ بولوا یسالنم هندم ؛سردمیخد ( یدنفا دچا  

 . یدلدبا نفد هیراخم ریما یدلوا

 ۱۰۳۲ یداوا یسضاق هتدم هکم :سردمردللیامور ) یدنفادم ) 1

 ۰ یدشفا دج ) -۰ یدا فیفع ۰ خاص ۰ مع یدلیا تافو ہدنرخالاعسر

 بولوایدعیدنفا رفعح ندهبماربپ ردیمودغ یدنفادمع یوکسا (قمرب یتلا
 هد ۱۰۳۳ یل ترهش بودکه رنصم ءرکنص یدلوا ظعاو یوا قرا

  0009 ۳/۹ونیز :
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 ا مس اب یکتا

 ی
2 



asa Fag a:و ی  

 .. یدلوا یشاب یجەبج قلاب (افا د ) تو یدبا نر و 8 وآ ۳

N۰ 4 ا دج ) یدلوا توف ء وز ردهانا لاصبا یهمات هلاضم هناربا هد ۱۰  

 هساویس لژعلاب ردشلوا یثاب یحاتسب بوشش ندنعاحوا نام ردیلساوتس

 ۰ ردشع وق ریتم هنیدوهسم لکندو لک ردشلبا تافو بود `
۳ 6 

 تولوا یسالئم دادغر ۱ ۰۲۸ سرد ردلسودر ) یدنفا در ۳

 ۰ یدنفا مهار ا ) یودخیدا ال نوک عو یدلبا تافو هدننح ر ۹

 ۍرامودخ كنو یدلوا توف هدنرفص ۱۰۵۶ نکیا سردم ( هداز یسودر "
 ۲ یدلوا توف هد ۷ تاذو رد(یدنفادج) یمودج رکیدو (یدنفاهللادبع)

 . كنرندارما . ( هدازکب .یدنفادجم ) -۰ردشماهجرتی(نانعالاتافو) <
 یدلدنا بصن هابطا تسایر بولوا ندشاطلس ءابطا ۰ سردم ردمودخ

 یدلوا دعاقتم تم هلا ها ۱۲۰ هدەب یدلرو یسهمر قابشان یجوق :الیدم

 دم ) ردراو قلا 7 هدنط بولوا ندابطا قادح ردشلنا تافو هد ۵۹

 یدلواتوف هدنسکیا ثكنرفص ۱۰۲۹بول وا سردم (هدازیهفطق ۰ یدنفا

 0 ۰ ردیاش

 .یدند (زوکوا) هلفلوا ودع كندنبلعن زوکوا سم (اشا دمخ )
 ا مد ۱۰۱۵ ینادضک" راليڪ ڇا لوخدلب هواه نوردنا

 یدلوا یسلاو رصم هدنسهدءقلا یذو نیشن هش هلرازو هنسواو یراب رهش

 چورت ناطلس ناخ رهوک هدکدلک هنداعسرد هللا لزع هدنرخالایذاج ٠۰۲۰
 كنا فمر ۱۰۲۳ بولوا ا ر زو هد ۱۰۲۱ یدلوا برد : نادوبق تونلوا

 ترازو هدیحر یدلدالزع هدنمرخ ۲ یدلوا مظعا ردص هدنحوا نوا

  ملظعا ردص اینا هدنرفص ۱۰۲۸ هرکص هام یدب یلاع ردص ماقمکاق هلبا هبنا
 هنس وا دانا درج یدلوا یسلاو باح بولیدا لزع هدنه رګ ۱۰۲۹ یدلوا

 عماحرت هک دف رد وقدم هدنسه واز رکب جش هد بلح یدلواتوق هد ۱ و ۱

 نسحسم ینآارحاو هیساس ربپادن هدرصم یدا ردم « دشر « لقاع ردشعاپ

 هول ندنسهروک ون زوکوا هدسلعرب ردشمامهاواقفوم هدنرفس نارا تولوا

 ۱ «كسروسدناتسناومنوجعت هلا با ودیرب۶عتانسح د لبا ےھف بول وا لصاح مب

 بوسنماکو «ینایلزوکوا» ردش2 | بوع# ینورضاح هلیسءد رویابوس اکب هد
 - هرصبق هرکص سردم ردللهمارد . .( ینوص ۰ یدنفا دمحم ) --۰ ردیللوا



 ۱ :E نانوقوا بولوا دات هنقشومنف رع ةا تافو ا ۰-۳۹

 ِ نایلس قامال ( قالك ی رکن

 . بولوا اجو کاخ ناخ د ناطلس

 ۱ 2 و و يوو و یساغا ادم 3 0

 TE ۱۰۰ تولوا نام ) اغا دج وی توف

 ٴ هلا ءاطع یناث ناخ ملسناطلس i اجا 2 يد ا

 _سردم یدلیا دلو هد ٩۸۰ ردیمودخم كندنفا نیدلاسعش هداز ید
  هتسوا بولوا لوزعم هدنرخالامسر ۱۰۲۹ بولوا یسالنم ماش هد
 . روشیوطهعب بولوایداقتعاهنتراسح یداهزن «ففع یدلواتوق «دش
 ٤ هور“ بواب صردب ردلهیساما  (یدنادج )©

 فک یخ ىدا : ٤

 ا ديون كند هش بیطخ و ماما ودیلهسورب ۰۰( دفا دم )
 . یدلوا ینولخ ةبائالاپ ندیدنفا ناح دج یولخ بولوا ظعاو هددج

  «دنساعدافوقو هتناکنف نکیارقفبولوا دقتم« ؛لضاق ردشل وا تّوف ۱

 .هد۱۰۳۹ بولوانک اس هدهسورت ردیلهیساما " ( یصکسا - هدددج) ین



 ۱ Eو تب —
 هدیوبا یدلیقیدنذا دوج یاده ییزاغ هدحناف ردشلنا تافو ینوک یضشب

 هلا هج ول ېک یرلردبیدا عاش «شوخب ۰ لضاف «ملاع یدلدنانفد هنا یردب
 هدراپیراص ردراویسمخ ههدرب ؛ديصق ینتمونوزوم یرلاضما یدا ردااتفا
 ۱ ۰ رد (اشاب ینطصم) یداماد ردشعای همشچر

 ه29دتردو سردم ردسلدارغلب دووان را ) بلح ۰ یدشا دج (

 یدلوا توف هد ۱۰۲۶ یدلوا یسالنم ههات وکو یوسلک هرک رحواو هتسوب

 هنسو ب واوا سردم ( یدنفا یفبعض دمع ) یدنا یلتالص ۰ اص ۰ فیفع

 ۰ رد ص اش یدلوا توف

 ةافاکم هلکما بیدأت ییتش مان هدازکب یلاعرعااب ( شیاق ۰اشاب دم )
 هد ۱۰۲۵ یدلوا یسکبرلکب روژربش اقامش یدلوا یساغا لوا هد ۲

 . یدلوا دنهش هد رح

 رکبراید « هنسوب ؛مورضرا “؛ سردم ( هداز حارح ۰ یدنفا دج )

 « مساح کاح * لاع یدلوا توف هدنناضهر ٤ یدنلو هدرا ولوم رتاسو

 هدنسهلاقم هلغمزا ینرلهبققو اشاب نانس یدابناک .یحاص قلخ نسح «هقف

 ردشلدنا قالطاهلناقلعتم ةمرح هنادعوءبول وا ربسا هدناو یدلیا طرشهرلنوب

 ۰ یدزای راهعوج ضمبو یدتابیذج ندناررکمو ریفت یناضات
 نکع هدندو ةرعالاب ردندندالوابرع ( یش ارقلاراد «یدنفادم)

 یزو ینس بولاق هداروا هسحرلهنس یدنازق یمانوب هلّنارق لع میلعت یدلیا

 ٠ هداروا یدا ندهنظءو لضاف یدلوا توف هد ۱۰۲۵ هدلاح .ییدلبا زواجم

 كمرو هلا ینیدوب ًانم هلا روهظ یسیرب همان ( یما یافجوب ) دید میدهم
 ییلاهابولک هنلغممجتاذو هلقع وطتل رح سح ندیلاها بوللو هدنمزع

 یشروشرب مظعهسفن و شم روتک هبهعلقبودالغابیربما هللا لیلضتو قیسفتو جیون
 تقادص باب راهمنهدنسهش وک ره كنكلام هبنستنطلسو تمارک راهظاهلغمردصاب

 - ردشعا تربع هراهظا یفیدلوا
 یدنفادجا هداز .فرشا ردیلهسور ( هداز نذژم ۰ یدنفا د )

 فوم ردشلوا توف هد ۱۰۲۵ یدلوا لماک شرب ندهنظم بواوا یدد رھ :

 عماج هدهسورب هد۱۰۰۲ بولوا 23 ید ) یدنفایناقدجا ( ییودح یدیا

 یدا مقتسم « فراع .یابش ردشلبا تافو هد ۱۰۵۶ یدلوا یظعاو رک

۱ ۰ 
۲ 



 جرات ما یس - FE EO A rn E DOT Aa RCo OY E CS > E mE ز» قو ات
 RET E ناو را نی EE N i EG 5 5 21و

E Ar E 5لب ای  CEESو ت  hSهم 3  

 ۰ ردندلاوم ردود كا ك

 i ۱۰۲ + بولوا نده رحم یا رھا ) كر دج ۱ رد انا لاحت را 1 قاشو لاصفنا
  ناطلسردسکرح ( اغادم )ردشلوا توفءرکصهنسییا رب یدلوا کب ءرومایا
 - الالب هدهرتهددجاناطاس هلتوفهدرل هنس و تولوا ندنربغا ونق لوا ناخ دچلا
 فطلکس ( هداز یدیسزرک ۰ یدنفا دمج ) ۰ ردشفلوا نفد هځبرق

 ردبلغوا نیدااریخ ( یدنفا دع )
 یدا لاص«ماع یداوا توف هدنرفص ۱۰۲۳ بولوا سردم ردیلهسورت

eهدنسنکیا نوا كنناهش ۱۰۰۹ بولوا یمالنمماش«:سردم (یدنفادحم) یو و  

 ۰ یدنا لضاف یدلوا توق

 زد سردم نخ بولوا ( هداز یدنفا عض نسح ۰ یدنفا دت )

 ردمودع یدنفا ناسيا ( یدنفا دج ) -۰ یندلوا توف ارق ۳
 :سردم ردداماد هداز یحاوخ ( زلوک هرق«یدنفا دجم ) -۰ ردندیلاوم
 یدلوا توف هدنلوالایذاج ۱۰۲۳ یدلوا یسالنم باح ۰ رکیراید « دادنپ

 ۰ یدیا موهف + م
 هئارما هد ۱۰۰۹ یدلوایسکب رلکب ناوقرتلاب ( راچاق ۰ اشاب دم )

 یسکیرلکب شبح هدنسهددقلایذ ۱۰۱۶ یدلوا صالخ ءرکص تولوا ریسا

 ۰ یدتا تافو هنسوا بواوا
 ۱ ۳ یدفا دوج یاس قسا ( هداز اعم ۰ اشا دمع ) ۱

 ۶ بوقرح هعایخس هدب بولوا ینا رادرتفد هد ۱۰۰۷ بولوا یرادرتفد بلح

 هدعب لزع هنسوا بولوا یسلاو رکیراید هد ۱۰۲۳ یدلوا یی رلکی 3

 ۰ ردشلوا توق

 كوب كددنفا نهلادعس هحاوخ ( هداز هحاوخ ۰ یدننا دم )

 یسبضاق هکم سردم یدلیا دلو هدنزکس یمرکی كننامش ٩۷۵ رد ط

 قرفلوا لوطانازدص هدبحر بولوا ینبضاق لوناتسا هدنوالایذاچ ۱ ۲
 ۱۲۰۰۷ بوللوا لزع هدنرخالا یذاج ۱۰۰6 ردشفلو هدنرفس یرکاآ 1 ۱

 هدنسیمرکی كئناضمز ۱۰۰4 يدلوا یرکسیضاق لیا موز هدا کک
 كنيحر ۱۰۱۱ یدلوا مالسالا حش .دنسیکیا كنرفص ۱۰۱۰ یدلدا لرع ۳ 0

 مالسالا جش ابن هدنسیمرکی كننرفص ۱۰۱۷ یدلدنا لزع هدنسیکیا یزکی
 كنسهرخالایذاج ۱۰۲۶ یدلر ویاخ نادنقلاق هلاهعفا كس شقلا یدلوا



 1 لعاب جرا ا 1
 ۰ ردها راز یدقرع یدا لاو 9

 هد ۱۰۲۰ یدلواهش هاروا بوساان ینسهیکت ربعم ( يلج دج ) 0

 هنر یدلیا تاقو هد ۱۰۰۵ بولوا ) یدنفا ناتسپ ) هنر یدلیا تافو

 هد ۴ ) یدتفا نیسح ( ینلحو هد ۰۶ بول وا ( یدنفا مهربا )

 نیمادع دساا ) یناخو هد ۱۱٤٩ ( یدنفا ینطصم هداز یجهرع ) یفاخو

 ۰ ردراشلبا لاحم را هد ۱۱۵۸ ( یدنفا

 ۱ قم اکو ردم ردمللتسک ( هداز یامارق ۰ یدنا دم ۱

 یداریپر باوحضاح " خروم یاش ؛لضافیدلواتوف «د۱۰۲۱ یداوا

 ماغ نیا بودا اتفا هنزاوح مدع كرارقا هدنسهلتسم هقلطم تلاکو هدرصم

 ردنالتسک ( هداساما ۰یدنفا دج ( ردراو یسهشاح ریو ررد یدلبا در

 ندنیسردمهن ىدا شیوردو اص ردشلوا توف هد ۱۰۲۲ بولوا سردم ۱

 هدنناضهر هد ۱۰۲۲ یخد ( یدنفا دم ) رخا ندنرایستنم یاده ترش و

 ۰ یدالام ؛دهاز ردشلبالاح را

 هیار . هبحاصم بولوا سردم ردیلنردم ( داماد ۰ یدنفا دمت )
 هدنلوالا یذاج ۱۰۰۳ بولوا یسضاق هسور هطلع یدلیا جوز یوناخ

 هد ۱۰۰۶ و:یرکصسماق یلوطابا هدا ید یزاوا یو لا
 ۱ هدنسهح ایڈ ۱۰۰ یدلوالیامور ردص هدناخهرو یس تاقرصم هدنحر

 . لزع هدنرخالا عبر ۱۰۰۸ بولوا یلوطالا ردص اما هد ۱۰۰۷ هللا رع -

 ردص ابنا هدنسه ا یذ هنسواو یسضاق هطلغ بنات هدنرفص ۱۰۱۱ یدلدا

 ۱۰۱۷ یدلیا افعتساهدقدلوا یسيضاق هکم هدناضمر ۱۰۱۳ بواوا لا مور
 ۱۰۲۰ یدلوا لوزعم هدنناضمر بولوا یرکصیضاق لیا مور اا هدنمرحم

 توفءهدن رخالایذاج ۱۰۲۲ یدلر وقلد را یساضق قه” ور هدنرخالایذاج

 اطعلا لم«باتحم ندایر «لماک«ملاع ردنوفدم دش دل اراد ییدلیا ان یدلوا

 رهشیکب هد ۱۰2۲ سردم ( یدنفا یتابلادبع ) یودم یدا بناک لزوک

 ۰ یدلوا توف هدنرخالایذاج ۱۰۶ بولوا یسالنم

 ضشفتلابهدنواه نوردناردبلهناحشوط ( هدازیهاس ۰ اغا یاور دم )

 هدنلاس ۱۰۲۱ بولوا یساغآ یرچکب هد ۱۰۱٩ یدلوا یرایرهش رادیلس

 e فشکل ها ا ۷. . یدسا تبع یک



 ج ودخم یی ناز ( هداز رظان < یدنفا دج ) ۰۰ ید وا ت ۱

 AN ی نت

 9 را هک هدر یسوف و ا بو

  س.ردندیلاومردیمودخكنیدنفافسوب . ( هدازیراتف ۰ یدنفاد )
a. 4ض ۱۰۰ یداوا یبتفم بوکس ۳ ردیوبتسا [  

 ا ا « EE ر وب 14 ۳

 . قولخ نکیآ نک ر و € ردیللویط ) 9# ید



 تا تا

 عیفرتلاب بولوا یکب كسره هد ۱۰۱5 ضیفتاب (  رات ۰ اداب دج )

 دیشهلکب دجا یشادنرقهد ۱۰۱۷ پواوا رادرس دەب یداوا یسکی رلکبهفک
 . رایدلوا

 ندنوناهنوردنا رد مود كناشاب سيوا یلراصزوک ( اغا دم )

 بولوا یسیلاو ماش هدننابعش ۱۰۱۶ یدلوا یشاب یجرالک بولوا ض۔ةم

 نیدبآ هلترازو هدنېجر ۱۰۱۵ بودبا بلطكارکسعرس هنیرزوا یلالج هدعب
 ردشلبا تافوهد ۱۰۱۹و شقاددرت هدککک هدهسیدل ردنوک یزو هلا ینلصحم

 ۰ یدایا لاصفنا هدنلاوش ۱۰۵۶ بواوا یسکبراکب رازج یمودخم
 دیدنفا دوسلاوا بولوا ندقاعق تشد ( قازا ۰ یدنفا دج )

 یدلواتوف هد ۱۰۱۷ یداوا یستفم هفک دعفدکیا ۰ سردم یدلوادرک اش

 کیا رالیارک یزاغ هلا یرلریکفرط ندیرکسع هدشلزع یارکمف یدنا لضاف
 یارک یزاغهداب یخاقریدنلوا هعفارح یرالدکو هدنروضح یضاق بواوا هقرف
 . طلا تاذوب نکشما دارم دشت بودناداقعا هنوناه طخ نالوا رخ ۇمندنتار

 لوعتارب وروشنمنال وا ف راهتعهد نر اید بوئوط لملاروتسد ین ومص م طلا هبشپ
 هردشعازق یارکیزاغبولوا بولغم رایلیا کف هدکدایااتنا هرژوا قلوا هيلع

 ۱۰۱۸یدلوایمالنم ربمزا ۰ سردم ( هداز ایرک ز ۰ یدنفا دج )

 ۰ ید تیوط قاص ِ سدنهمواعیدلوا توف هدنرخالامسر

 یدلوا ستموادننکو شواچ هرایکبراکب . (یغوا ردنلق ۰ اشاب دج )
 مرکا رادرس هد۱۰۱۷ یدربو قاتس هلیسهماب یبرلکب اشاب نانس هداز هلافح
 ۰ یدلیا انفا هلبسازح بیترت هلکمروک ینتکرح هناشکرس اشا دارص

 ردیمود كن دنفایدعسیلکح هعلق ( ءداز یدعس ۰ یدنفا دج )
 .یذاج ۱۰۱۸ یدلوا یمالنم هشدم * رادکسا " دادغب » ریمزا ۰ سردم .

 مقتسم ۰ ملام ردنوفدم هدهدد نکسک یدلوا توف هدنسکیایمرکی تكنسهرخاالا

 ردمودم كندنفادجا ( هداز یحو. یدنفاهلادبعوا دج ) ۰ یدیا

 ا نرط لکت بواوا یدنواشیوخكعب لاغدابا اوت ءدق زا » ٩
 هد۱۰۱۸ یدلوا ظعاو " ثدح « رسم هدن دا زا دناطلس هدلاو هدرادکسا

 تالک ضمب راد هریسفتو لصفحرشرهبیبلاینفم ردلضاف * ملاع یدلوا توف

 ۰ یدلواتوفهدنبحر۱۰۱۹ دولواسردم (هدازررب ۰ یدنفادج) ردشمژاپ



 ا ۱:۰ ت

 یدلوا نیشنهبق هلا ترازو هد ۱۰۰۸ یدلدیا لزع هدن-سهدعقلایذ ٩
 مان هدهرصا ع رامجګ یتساروا هد ۱۰۱۲ بولوا یسیلاو ناور هد ۰

 بولوادنهش هدتاور رب یدلواریسا هد ۱۰۱۳ یدنازق مانکن هلتمواقم هنسرب

 هداروا هلا هلیتیلوت هنع هتلا یضر اضر ماما ةمرح هلندایس هدتباوررب رجا
 ۰ یدنا قداص " مقتسم ردشلوا توف

۳, 

 روخاریم بول وا ضفم ندنوناهنوردناردلهنسو (  الال ۰ اشاپ دم )

 یسکب رلکب لیامورءدءب و ییوطانا هد ۱۰۰۳۲ و یساعا یرچکی هدنلاوش كرو
 مرکآرادرسو مظعا ردصهدنیحر ۱۰۱۳ یدنل و هدرابرح ءددمتدم یدلوا

 هنبراوح ید هن رت ك ناشاد یللقوصندنسابرقا یدلواتوفهدنمرح ۱ ۰۱ ویدلوا

 یدروکت مدخ ق وح كد هدنرله راع امنالا بولوا رویغ؟ عیصث ؛ یدلدانفد

  شیوردینیلح یتحیدرومش سا نوجا تاحوتف لک | هداسناملا یتل را درم هنن رفسمجگ

 م هاوبا نکيا رومأمهمع » رایددد یدلیا لیچت یتوم كناشاب یببط كناشاب
 ۰ یدبا لزوک یهجو " تمیلاع «روقو ردیتوف خیرات « اشاب دمج یدتکهمدع

 ردشادنرق كح وک كندنفا نطصمنمالاوا (یضاق یلح.یدنفادم)
 هرشآ هن هلتولوم هد ۳ یدلوا یسضاق هرقنا هلنایفد بولوا ندناّضق

 =. ید ملس + ملح یدلوا توف هدنرخالایذاج ۱۰۱۵ بولوا یسالتم

 كندنفا نیدلاسثهرقبولواندنحاشم ینولخ . ( فاکم ۰ یدنفا دمج )
 یودخ ردندهنظم ردش)وا توف هدرلهنسوب بولوا ندحاشم ردسهفیلخ

 "بولوا ندنسافلخ هداز ندلارونردیع رق ( یدنفا دج ) رد(یدنفا د رږپ)

 ۰ ردشلوا توف هد ۸ یا راد واز هدهن راو

 كندنفارکلادبع یناطلس ماما (هداز یئیل ۰ یدننا یعش دج )

 .یذاجب ۱۰۱۰ یدلوایسالنمه ردا * هسورب ۰ هطلع * سردم یدا یداماد

 دج ) ٠ یدنابحاص قلخ نسح بلا ینافیع یدلوا توف هدناوالا
 یدادفب هد ۱۰۱۳ هدقدلوا كاله لیوط دجا ردشاک و لب ( لیوط ۰ كب

 ۱۰۱۹بودنالاقتنا هن نطص» یشادنرف هراداروماهدنکًالهكنوب یدلیا بحاصت

 , خدیطضم یدلیا صالح ندردب یدادغب تودیک اشاب دو هدازهلانح هد

 . ردشلوا توف بوک هناربا



 ردشلواتوف هدعب كر هلدالزع هو ۳ یدل وا یسهاب کپ رلکب و رادرتفد شاب

 < ردنوفدم هد وبا

 هد ۹ و یشاب یجوقردس ودج كناشاب نانس هحوق lel) دی )

 د٠ او یسیکب رلکب ییا مور ەدنناضمر | ۰۰۰ هرکص یدلوا يسافا یرینکی

 هدشافو یرد هد ۱۰۰۵ یدلوا رادرس هللرازو هد ۱۰۰۲ و یسلاو ماش

 ماش امنا هد۱۰۱۳ و همنوق نداروبولوا یظفاحم دارغاب هدمب یدلدا لزع

 ۱۰۱۶ تولوا نیشنهبق رزو هدکداک یدلدالزع هدنرخاهنس بولوا یسلاو

 یراه رام تولوا دنسم لات هدنسهاس یرد یدلواتوف هدنلوالا یذاچ

 .یدیا راو:ینهسوسو ىا
 ناورش قرتااب بولوا یسادعک كناهایدجا . ( یراص اشاب دم )

 بولوا ربسا هنارا هد۱۰۱۳ بولاق هدرلاروا نامز لیخ یدلوا یسکی رلکب

 ۰ یدلوا توف هد ۶

 جردتلاب بولک هن داعسرد ردنلهمنوق ( هداز لع هرق ۰ شواج د)

 حوصن قش هد ۱۰۱5 رد شلوایرومأمزاولنوباهیودرا هرکصو یشابشواح
 دع ( هداز یلازغ ۰یدنفا دم ) ۰ ردشلوادیهش بوش ودهند, لغوا

 هرکص یستفم كالس هد ۱۰۰۹ سردم ردسسهداژ هع رک كنیدنفا هللا

 فراع یدلوا توفهدنسهرع كنبجر ۱۰٠٤ یدلوایمالنم شعر .مورضرا "
 ۰ یدبا ملح ۰

 هد ۱۰۱۲ و سردم ردبقنزا ( هدازکب لع ۰ یدنفا هاش د )

 یداواتوفءدنسهدقایذ ۰ ۰۱۶ یداو یسالتم هبهاتوک هرکصو ماش سلنارط

 ۰ ردروهشم هلا قالحا نسح 0
 بولوا یبهمانزور هدننب كناشاب دج الال ( یتسوق ۰ یدنفا دم )
 لصفتم هلسافو كناشاب هد ۱۰۱۵ بولوا یرادرتفد ودرا هدنلاوش ۶

 E ۰ یدلوا یفوتم هدعبو
 هلام هدکدلک بولوا ندم تاداس (  فیر .ربما ۰ اشا دج )

 رادرتفد شاب هد ۱۰۰۰ بولوا رادرتفدویهبسام ضشفتلاب یدرک هنراشیا

 یدلوا رادرتفد اینا هدنسهدعقلایذ ۱۰۰۳ یدلدنا لزع هد ۱۰۰۱ یداوا

 هرکصءام ییا هنسکیا یدلوا یسیلاو رصم (:قاعتم بولوا لوزعم هد ۰6



 و عا تام ۳ یداواژ رج اتش هرکص بوذا 7

 اقماق مظعاردص اب E ۳ یدلدالزع هدنرخالایذاج ۰
۰ 

 - كننابع۱۰۱۳# یدلدا هدهام قلا شب هلبنح و یداو

 نیرو جش ردیلعواكنهفیلخ نسح ماما لهرقنعم ( یدتفا دنع )۰ "

 شرب بوی یهاکرد ییولحر شواح ىلع هدولاحرت یدلیا تباتا ندهداز

 یدلوا ظعاوو بیطخ هدنعماح كب هاشنافعو یدردنوک یرلثو دنر

 2 5 کت هدنسهحاس ek ی توف ءد۰ 9۳

 یداوا توف هدنلاوش ۱۳-۱ یدلوا ف ۳9 هدنل ال
 یدلوا ین ور سردم جد یدنفا ) لآ ینطصم ( یودح ردلضاق 3

o۰ یدل وا توف هدنحر ۱۰  

 زاس ودمردنلغوا ثندبس حرعا ( هداز یدبس ۰ یدنفا دم ) 1

 یدلوا توف لور r ۵۳ یدلوا یسالنم دیهاتوک < هسوق ۰

 ۱ ۰ 2 دام شیورد ۰ ویو من هدیوبا

 کا ردشلوا توف هدایت تدم بولوا ۳

eى 1 ست 0 ( ءداز ىلج یسوم ۰ اشاب  

e وام 

E ENE 



 : بت ۱۳۷

 ادم ) ینیداق شاپ كنيرلترضح ناخ هجا ناطاس ى وب هرکص یدلیا
 بوباپ عماجرب هدرادکساردیشاب یوم ( افا دم ) ۰ ردشلیا دددح ( نیداق

 ییدھ م هساعشپ ۸4 روراو ) هداز یوم . )میر ی ناروا

 افا دع ) ولبقل ( زانروب ) ( زوکوا ) ندرلیهایس یهدراخشرات یدلیا انب
 جالا ) — ۰ رلیدا لک د ندربخ باضا رایدلوا توف هد ۱

 ۱ روخاریم هدرادکسا ۲ ردیروخاریم كناشابنانس هداز هلا )ا

 | هندي رايا بولوا نادوق (.قالوصء اغا دج ) «  ىلا ان

 ۰ یدیای عماج هلعضو ریتم
 . یساشا هلاحرت بولوا جرم ندنواه نیبام ( راغلب ۰ اشاب دج )

 .ردشملوا توف قردلوا بوضنمو لنعندنیسسح قمدخوس ۰۱۰۱۱ یدلوا

 یسالنم ناوعخم . مورضرا  سردم ردیلنوزرط ( یدنفا دن )

 ( می ۰ یدنفادح) یدادقتعم .اعیدلواتوف هدنسهدعقلایذ ۱۰۱۱ قرەلوا

 بواوا لبلاطسوتم ردشلوا توف هدننابش ۱۰۱۱ نکیا یسردم هیناولس
 توف هد ۱۰۱۱ ( كب دی ) ندنیسردمیدنا یدنا هدنسادوس یمکت یسراف

 . دکر
 ردمودخ كربم بلع یوداتسا ( هدازبع ۰ یدنفا یاب دم )

 یداوا توف هدنسهدمقلایذ ۱۰۱۳ الورم یدلوا ےک یلوبسلک ۰ سردم

 هلغم رانا یلاقص زسنقو ردرعاش ناود بحاص ۰ ماع ردنوفدم هدنسوق هنردا

 .دبع . ( شاو ۰یدنفادمم ) - .ردراشماوسهینبریرت هلا یلامنیدرایوب
 یمن یداواتوفهد ۱۰۱۳ تولوا یضاقو سردم رد و3۶ 9. ۲

 ۰ ردناذ و ( یلح دمع ) هاو یسناب یسهیکت هداز
 ناربا پولوا ندنعامنا اشا ینطصمالال ردیلهنسو . (یفوص.اایدمح )

 یدلوا یسکبرلکبلیا مور هرکص ردشلوا رومأم هنسهظفاحم صراق هدنرله راحت

 هدنتنابخ اشا ینصمرهحونم بولوا یسکبرلکپ مورضرا هدمب باح هد ۸9

 مورضرا هد ۹۹4 هدعب و هنسو د ٩٩۲ بولاق لوزعم تدمر یداوا حورحخ
 هن هد ۱۰۰۹ و ماشو یلوطابا اودو رکیراید هد ۱۰۰ و دادش هرکصو

 یدالبا لاشرا ۳ ردشلوا یسلاو هنس وب نآ کت هد ۱۰۱۰ و یلوطانا

 ۰ یدنا ندتماقتسا باب راو ندامدق

 دز تی :TT N ATA اار تک

E SA 



 ۱ ۳ سس

 . مورضرابلح بولوایدآاشاب داهرف (یقاطبرق ,یشوقراقتس«اشایدجم)
 یسکیرلکب نيدو هد ۰ ۰ ۹یدلوا یرادرتفد نیدوب هدعب تولوا یرادرتفد

 هشرزوا هچفوبوب ید ریدمو میش یداوا دیهش هدیرح هد ۱۰۱۰ بولوا
 یمادنک كناشاب میهاربا قبسا ردص نالوا رومأم دیرح هدکنرب هلھیلا راشم
 نسحیایرت هدنسهرصاح شی رالهچن یدلوا دیهش هداروا خد ( اغا دحم)
 هبوط یرانوب روبغ لوا بولوا یشاب رانویراشاب کیدرتسوک و شراق هاها
 هدرب ید كناشاب مهاربا ردشلیا ناشیرپ ییراودرا نمشد بویلوشراق _

 هحرلدنس بولوا یماغا راهاس هد ۱۰۰۱ هکردراو ( اغا دج هجالا)
 نالا هلسافو كناشا هرکص ندنخرا ۱۰۱۰ و شفلوب هدکلرب هلهلاراشم 

 ۰ ردا لارا قردلوا 3

 ندندنفا یاب یلهفوصردیل برق یتسابلوکم بات هناریوط (یدنفاد)
 یهرقوا بوی هکتو عماجرت اشابيها رادامادیدتک هنسهلص بودیا تباآ

 ندهنظم ردنوفدم هدنسهحاس یسهواز یدلوا توف هد ۱۰۱۰ یدتا ابحا

 ندنخاشم یدنبشقنهسورب بولوایسهفدخ یماش ( یلح دج ) یدا ققشرب
 لاح ( زوش روس ٠ یدنفآ دمع ) ردشلوا توف هدهسور هد ۱۰۱۰ قرفلوا

 ( یدتفا دج جالا ) یدلیا عمو یدنفا مهارتا ینیربتم یدناانب ید
 ردهدنایرقهکیدیوق ( یدنفا دخ ) نداعزییربنم ردیاب كنده را
 ردنسن او "ناب یدیعسم بطخ هحزوسکو بول وایتاک اب کرکلوبنآتسا(یدنقاد) ۴

Jهدوش وط ردنسیناپ ید «یشاب تاصق » یثابباصق( كدروا۰ یدنفادج  

 یدبای عهاح بوبوق ربنه ( یدننا دج ) یچ زاب شاپ هریتسم وب یدلدا نفد

 بولوا یسهفیلخ هشولواو یرادئود كندنفا دجا رادرتفد ( یدنفا دع)
 جش ( قاع ۰یدنفا دمت ) یدلدبا نفد داروا بوای ینیدحس ههثچ یلهنیا

 یدلبا انب ینیدحسم راقاع یدبا رام تواوا ییودحت كنهدد لیعاسا یلح

 هدنسهعلق شر وب ردیسینابیرادیه-یجدنبل دو یغاب سنون( یدنفادمت یجاح )

 هکر دسحاص یدحس ش ثاطکشب (هدازییکلموح . یدنفا دم) ردسحاص ماج

 یسهفیلخ شابیلوطانا ( یدنفادم ) یدیاكناطلس هدلاو مسوک همچو بتکم

 كندحسیباعمک ب رول وایشاب یباسمک ( اغا دج ( ردنسویاپ یاج یلقدنفیدیا

 ( اغا دع ییهک ) ردیسیاب كنيدجلم طط (انا دع ) -.ردیسیناب
 عضو (اغا لیلخ ) یجتوا ینیربنم ردیسیناب دج رب هددوکماخ



 ۱ و نده دنشقن اشم ( ناح يع ك ) ردلضاف ۰ ا ىزا توف

 : راو یناف رع لاک ردنوقدم هدب راګ ریما ردشلوا توف هدنسەدعقلاىذ ۰

 ندنسهبدنیشقن اشم راک | اراخم ( دهاز دمشیناقهجاوخ ) یصاعم ف
 یسهدازردارب ردشلبالاح را هدرلفرطوا هرکصندنخ رات كہ بولو ا ندنازز ءو

 ردشلوا روهشم هدفرطوا یخد (دم شیورد) روهشم هد «یلو شیورد»

 روهشم هد رطواهدظعامودم هکرد (یناشاک ةحاوخ) یسهفیلخ كدهازدج

 هدیلهد بودکهدنه ( یناف دم ) یود دم شیورد ردشلوا

 . ترپش هدفرطوا قردلوا یس هفیلخ كلوب یخد ( قاب دمت ) یدلیا لاحرا
 (موصهدم)یودنشكناذوبو ( یقوراف دجا هحاوخ) یسهفیلخ كلوب ردشلا

 ۰ رد (یحاوخ دم )ی ودع كن و و
 هانا ندخاشم هلبالع لیصحت ردیدیج ( يلچ قلوب ۰ یدنفا دج )

 است رخالایذاج ۱۰۰۹ یدلوا یعشهضوصابا تیام و یش یس رکو یدایا

 هلا رارف ندهناخرام یهدنرق هدهرصییدرک هنسالخ كنسهناخیدنراوج

 اردزآ یتسهملفس تالا كسلدرب ناقح هلسرع صالح ندهجابو بولسا عل

 ندنرللا كنەلاود بوشش هندایرف راکهدهاخ ردشملوبعوقو ینافو هلیسمتا

 ( یدنفا مهاربا ) یضاقبونا یعودخت ردشمامهلوا نکع یصالخ هدهسراپدلا

 یدلواتوفهدنل و الایذاج ۹۹ .بولوا یسالئم ماش سلبارط هتسوب 1 سردم

 هردیاشیدلواتوف هد ٩۷۹ بول واندناضق ها (یدنفادوج یناص) یردارب

 ردمودخ یدنفا یدعسهحارق ( هداز یدعس هرق ۰ یدنفا دمج )

 رابمارحهدل و هد۱۰۰۹ یدلوا ییضاق ناوریش ۰ ناوحح « زرت ۰ سردم

 .«یدنفا دج ) -۰ یدلا رسفلکتروهشم هبا لاح ننح یدلوا دیش ءدند
 .هنسوب «رهشیکی «بولا ۰ مورضرا * ماش سلبارط ۰ سرد» ( هداژ یاک

 دفیطل «لاعیدلیاتافوهدنسهدعقلایذ ۱۰۰۹ هدرکبراید یدلوایسالنم دادغب

 یهیضاق بوکسا ( یدنفانجرلادبع ) یودشیدا رروشب كءبولواهرواحا
 ردلهساما ( هداز كم ۰ یدنفا دج ) --۰ یدلوا توف هد ۱۰۳۵ نکیآ

 .نوباهفاقوا ردشلواداماد هماشبدجم یلایون یجناشن بولوا سردم لیصلاب
 . ردنوفدمهدنسماجیردبناقیدلبالاحترا هدنسهدعقلایذ ۱۰۰۹ یدلوا یشتفم
 ۰ رد((یدنفانطصم) مالسالاجش یودخم ردیبحاص قالخا نسح
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 هات قالفا رک ي ردشملا تفو

 یدلوا یظفاغ هردنمس هد ۱۰۰۷ یدلوا رادرتفد هاروا هد ۱۰۰۳ هد

 ۰یدلیا تافو بولوا ورم قرنلو هدرح هللا اشا ننح یک

 و نن تست ۵ یدیالضاف ماعو ۳1 یعاش رد ۹

 r یظعاو هیلس هددت زدا هد یدل رای نیر ركم ردیلهلاحرت 0۰ :

 ۲ یی و AUN SE مزدا ار را رک



  eبس ۱۳۳ —

 یدنلو هدنکلیجهرک دنا هملق كح وکو هدنراقلرادرتفد هربشط روزنامهبیدخی 

 هد۱۰۰۳و ینیمابطم هدمب ویثاب رکنشاچ ( هدازردىح هحاوخءاغا د)یدلوا

 لاحرا بقاعتم ینرربرب هدرلهنسو یدلدبا لزعهدعب بولوا یشاب یجهبح
 ضیفتلاب بولوا ندنناتکنوباه نارد ( لاد+یدنفادجم ) -۰ ردراشطنا

 لزع هدنلاوش ۱ یدلوا سیر ًابنالو یبهرک ذت هن هدعبو باتکلاسیر

 یدنفا هاش دم )-۰ ردشلواتوف یغوط هنخرات هد ۱۰۰۰ و یدلدا ۰

 (هداز روز تار ردندیلاوم ر دمو دخت كن دنفا ناما ( هداز یک

 ردشل وا توف هدنبحر ۰ ۰*۰ بولوا سردم هدو .

 ) یبرلکب ضفتلاب بولوایداماد كاشاب نانس هحوق ) اشا د

 یوچهرکص یدلدبالزع «د ۱۰۰۰ قردلوایسکیرلکب هنسوب هد ۹۹۹ ردشلوا
 یدلوا یظفاحم یاس ٨ یدلوا دیهش هد رح قناپ هد ۰

 ) ندنیلصكشدنفا قطصمناتسب ندرودص ( هداز ناتسب ۰ یدنفا دم

  ۲چوا ییراولومهنردا ۰ هسورب * ماش ۰ بولوا سردم یدلیا دلو هد

 یدلوایسضاقلوماتسا هدنناعش ۹۸6 هلارود لاصفاالب هنس ٩۹۸۵ هدننامش

 یدلوا ییا مورردص هدنرخالاممر ۹۸5 یرکسعیضاق یلوطانا ٩۸٩ هدنرفص
  1لاصفا هدشناضمر ۹۹عیدلوا یسالنم رصم هدنل والامسر °۹4 یدلوادعاقتم

 یدلیآ .٩5٩6 یدلوا یردص لیامور مات هدنلوالامسر  ۹٩۷هدلوالایذاج

 هدنرفص ۱ یدلوادعاقتم هلا هگازوبتلا هدنبحر كس بولوا مالسالامش .

 صوصع»یدنفادومسلا و اویدل وا مالسالا جش آنا هدنلاوش یلیامور ردص لات

 توف هدندرد یمرکی كنم ۰-۱۰۰ یدلر و هفضو هجفا یللا زوشلا نالوا

 تج یدبا راوتنکلهدنناسل یدا لضاف مع ردنوفدم هدنشاب هدازهش یدلوا

 ر دشن د«فورح ندنلیدلتاطنمهلبريا » فوقو ی نقاصهع دراو قنکل » هدنقح
 ینطصم ) یودخ ِ رب ردراو ییاضیرقن هلضافاویراعشایرتو یسراف

 هدنسیهرکیكنرفص ۱۰۱۰ پولوا یسالنم رادکبسا ۰ سرد ( یدشفا

 یزکید یدا ملبس ۰ ملح ردنوفدم هدشناپ یرد یدلوا توف اتو

 رد(یدنفا دک ۰

 ) كندنفا یزحر یداهلادبع یداماد هداز دوم ( یدنفایلع دم ۰٠

 هد ۱۰۰۹ یدلوا یسضاق هسور ۰ سدق ؛ باح ۰ سردم * ردبمودح



 e r ىو و ترایز ی یر "ةمرح عارى یرلترضح

 ِ لقاع رایدرویب بصنروخاریم كوك لا خوزت هناغا ىلع یساغا مالس كناشا
 ٠ ردافآ نطصم ودع ىدا رم

 رصع نوزرط < مورضرا بوی ندهلام ,( هدازما ۰ یدنفا د)

 ینطصم هجوق یدلوا توف ًانومطم «دلوبناتسا هد ۱۰۰: یدلوا 0 ۱
 دادن «ترعسلبارط * هقرقتم ) ولاشاب جسم « یدنقا دج ۱ ردنوفدم هداشاب

 نیبام (هدازکبكنرف «كىدج) ردشلواینیمالالاتی ۰3۱۰۰۳ یدل وایرادرتفد ۱

 یسجهبساعلوطاناویبههانزور كج وکو يتاک یرچکیویتاک هلودف ندنوباع
 یاب ردلهتسو ( ك دج ) یدلباتافو هرخالاب بولوایبهلاقم هد ۱۰۰۲و " 
 ندکلریکتشاچ (كبدم )یدلوایرادرتندبحو ییجهبساخلوطاناورادنود .
 تافو هدهنسوب پفاعتم ییررب یدنلوب هظراقلرادرتفد سیرفوماش جارخالج "
 - درام . ۲

 ۰ رذرعاش رەمودع كندنفالع - (هدازیادق ۰ یدنفایمفد )
 دج ) --۰ ردندیلاوم ردمودخم یدنفا دم ( .دازماما ۰ یدنفا دمج )
 بولوا سردم ردمودخ یدنفا دجا ( هداز یدادش ۰ د یدنفآ ) 3

 هدنسءد ةلایذ ۱۰۰6 ردشلنا سردمق وب هدانیتسهسردماشاا فسوب هه

 ۱ ۰ یدا دعتسم یدلوا توف نکیا یستفم سودر
 یدلوایرارتفد باح «سلبارط ضفتلاب ندلق ( تاط ۰ یلح دجم) :

 هددسیا شفلوب ہد راع ہدنراهج نامرکقاو لارا ( شواچهرق تد ) "
 بولوا نذارما ( كءاش دمت ) ردشمامهدبا تمدخ نسح ہدەظفاع لار "

 توف هدرهتسو یدا یحاص یماجادکو هاش ردنوفدم هدنسوق یرولس
 هد: نکیاسردمردللهسورب ( زوقط ۰ یدنفادمم )--۰ ردراشلوا

 یودح ردراو یاحنس> بواوا ثوف هد ۱۰۰6 یدلوا یسیضاق مورضرا
 بولوا یمالنم ریمزا و دادغب سردم دلوتلاب هد ٩۷۰ ( یدنفا دمش یصش)
 دع ) یود رکید یدا قداص ۰ لماع ؛ اع یداوا توق هد ۶

 . رد ( یدنفا باهولا

 هد ۱۰۰۳ ضشفتلاب ردیمودخم كناشاب نیدلاناهرب ) یلچ دمخ (

 ( هداژ رادفاعس۰ یلح ا دع ) یدلدا لذ هد ۱۰۰۵ تولوا ینما مطم



 ماخهشلاعهجاح 0

۳۰ ۳۱۳ aad 0 > 1 

  یدلوا یحناشن هدنرخالا میبد ۵۷ یدلوا ی رک بولوا ندنواع ناو> بر کیچ دج ر تیار ا 8 ۱ ردقاب هدرلهداز هلاغح نالا یدالوا ردناطاس شئاعەج
 سداس رزو هدنناضهر ٩٩۷ و یحاثن ابار ,دنسهجخ|یذ بولوا لزع ` د۹41 بولوایحناشن الا هد ٩۱ هبا لع هدنرفص ۹٩۰ یدلوا عبار ربزو  هدنرخالامسر۸۸ یدل وا یحناشن انا هد ۹۸۰ بواوا یسکب رلکپ باح هد ۱
  یدروددازالع سیسکو فا شب ردنوفدم هدار وا بوی هکتو هسردمو منا ردلسم یماثناو رعش یدلوا توف "البلع هدلوبناتسا هد ۱۰۰۱ بولوا
 . كت هرامب هر را |تافو ندنملع ك چچچ ءدنف رظ نوک ی باهدنرخالاممر كم رلکب ( نجرلادبع ) و ( هللادبع ) یرامودخ نانلوب هدنراشای یدنواو زوقطنوا
 نوناهلیسهاب هکمو سردم ( كب قطن دم ) یود رکید رلیدلیا مال ینیدق
 ( .یدیایعاش .ماشتحا لئام .تهبحاص ا دن دنا یرد یداوا توف هدن سما ید ٩ بولوا یسیضاق

 یدلواتوف هدنهرخ ۲ یدلر و یتصشمیسا رقل اراد ثلاث دارحناطلس هد و هد ۸۷ یدارهام هدّسارقو دوج ۴ ( هدازمگ . یدشفا دج )
 Ej vu راو یرانا قلعتم هاتشنونف ید لماک هدنفره ندالضف
 ل « یدلوا توف هدنبجر ۲۴ هدندوع یرفسقنای یدلبا بصن یسضاق ودرا ندهسردم  هلفلوا ییاستا هاشاب ناتسهحوق ردیلهروم (  یدنفا

 قردلوا یناک كناشاب داهرف (  قاهقهرق «یدنفا دج ) 2. ها
 --.ریشلوا توفهد ۱۰۰۳ یدلوا ناودرارسا مرو یتاک یرجلب هرکص
 لاکو اء ردنوفدمهدندجسم ,ددیبهغوق یدلوا توف هدناضهر ۰ ۲ (دعاقت یدلوا یسالنم سدق « سردم ردیلهرقا ( هداز فرعم ۰ یدنفا دج )

 ۱ ىدا د شواچ دج ) هدشاوا ردىلەكت )9 .اشادج ) ۱ . یدا دننام ه.یدنفا ایرکز بولوا روهش+ ها 1
 ٠ رادرتفد هدقدقبح هعامس ندېبسوب رد جوز كنساد كلا ناخدج ناطلس
 هدنرلت وباع سولح oS ۳ و یداوا ما CD E یدلوا یجناشنو

 د هپ ریش بقعرد یدلوا مظءاردص ,دنلوالامر ۶ یدارو ترازو "
 هاشداب ردنوف دم هدنس هن ر كن راترضحاف و یدتا تافو نوک ی نوا نیوآشوا ۱



 ( یشنم ۰ یدننا ید 7= - ردزهاهردشارا تزف نکیا یسیضاقافس هدلوا

مر بول وا یخاق ردبل
رەلوا یضاق هرصم تد

هرونم ةنيدم هرکص ق
 .هد

 هدهسدا مولعو صاش هددنالث ةنسلا یدلوا توف
e1  

 ۱ یدنفا دج بسا و

 ۶ هدنیحر ۱۰۰۰ بولوا یسضاقهرونمدن
ESیاد هتسايم بی رو تانی  . 

 یک . یسهچرت یرهوجحاعص «

 ا مهار اقپساردص ( داماد ِ اشاد ) 2
۱ 

 اعيد ااسرد لرتلادپ یدلوایکیراکر رر کے
 4 یدلبا جوزت ید هداز ِت 7

هدنطساوا یسهدعقلایذ
 . یدلوا توف

 . دجع) - ۰ یدقح یامدعت یدلدانفد هدن هر

 ۶ ۱ از لولم بق اردک (یهاع تو

 . هیدنفانیدلادعس هجاوخ یدلوا توف
 رم 2

 ندوباهنوردنا رد ردارب كلاش

ا ادیت ت ؛ا ر
  ردشمهل

 ۱ 3 ۹۹۸ هنوق A بواواندارعا یامدق ( هحوق . اش دم

و هفک هدعب 1 ۱
ولوا یسلا

وا توف هد ۰ ۱ ب
 ۰ یدل

 ا هدنرفص ۱۰۰۱ ضیقتاب ردیمودخ كناشابدوجم لاز  (اهاب دع)

 ٠ ردشلیا لاح را هداروا یدلوا یسکیوکو ا

 ٩ عید ۱۰۰۰ تولوا ندا ما ردیمودع كناشاب ردنکسا ) اشا دېګ

 : : ددشاوا توف ب یدارا یک ناوز هاا
J 3دیودخ كناشدجا قیسا ردص ( هداز ناطاس ماخ . كب دج 

 . ر

 یسهعرک ناطلس هامرهم یهدلا و یدلوا دنهش هد ۱ نکیآ کب ی 4



 و
OO E448 راداشللوام زاتسم ینتراظنیتاوغا مداخیمهیلخاد راد نواه نیبام هیات رد ی  

 | پوان ناخد, هددشش را هج ردشلوا توف ندەدەم ءوس هدنرخالا میبد :
 ٠ لیعاپساهدنرانک هنوط رایدلوا ندارماو ارزویراغارح رثکا یدنلوا نفد هدا
 ۰ یدنلو هدتم دو هدب داحا هبصق و هعلق هدب ج

 هنسودنکو ردشښغیص هنتفأرولدععانج كنهينس تنطلس هلکرت ییهینارا تیعبات هد ٩4٩ بولوا کب سیلفت ردخ روک . .یثاب یوروق ۰ ۷ دج )
 i ردشلنا لاح را هدعبو لاصشا هد دمزا بوليرو یلیکب رلکب هسوق

 ` ناسنا رنه » یدنفا ییایخدجا هداز ینشلکءهرکص یدلیا تضایرلیم" هلقادیو توا رالس هجن بوراو هرصم قرلوا نابرع ۰ یدلوا رهظم ۵ هیهلا ةبدح لیصعتلاب یولع تامدقم ردیلکوکرپ ( قایع ۰ یدشا دج )
 ٠ اا نشلک لی ), یدا دهاز + مع بوت وا نفد هدکوکرب یدلوا توف هد ٩4٩ یدنوقوا یونم هلتماقا هدنسهلص یدلکه مور كردنا تقی رط ۱ لکت هداروا تودنالاح فذک هد « ردلکد قمالتوا یک ناوبح ردوا
 ةا ىد (انا قاق ) یسدلاو یدایا مظن لصفرپ هد-:قح كنو
 كنيسح( ىلج دم ) یدلیا انیدجس رب یدیایشابیجشا .( فا دک ) 0 . ردنوفدم هدنناب بولواتمارگ
 ان دعسمرب هدیایشناوبا یدنلوا نفد هددت ققوط هبا تافو هد ۹ ردنلعوا
 . یدلیا

 ۱ هد ۹۹۸ بولوا ندایا ردیمو دخت كناشا سی وا هلوک ) اھا دج
 . یدلیا تافو هدندمزا بولوا یسکپ راکب بیع سلپارط

 نده دنیشق عاشمهلا [علیصحم رد لارا ( یدنفاد )۰ ردشملواتوف هد ۱۰۰۰ یدلوا یسحهبساح لیامور هءفدو لیوطانا هدعبو ی.یحهیساح لیامور هد ۳ جورظاب ندب وناه نر یرالک ۰ یدنفاد )
  ندهنظم . مرک ملح ۰ عرشتم ردنوفدمهدهص وصخع بر یدایاتافو هداروا هد ۰ نودنک دن هرتساس هو یدلک هلوساتسا بودا لیت یتشرط
 یدشلوازعم هرهدازاشاب داهرفو لعهلنلوا یسامعم یسرافو يساشناو تبا ٩ نسح لصحلادمب هددسور ) هداز لفاوف ۰ یدنفا دت ( ۰ یدا
 یدلوا یهش یدنبشقن یراحرپ بودا تشرط لکت ندییلج مکح هدعب 4

۹ 



 .بودزونک یسه راست ب ی
 ا ۳ 4۷ رد راشروب 1

 ۱ و هنر ۹⁄٩ رد اا لزع برا ی YA بورویب بم

 نم ۔ یذاج ۹۸۸ ردشلدا لع هدتنسدمقلا ید ٩۸۲ بولوا یسضاف لوبناتسا

 ۹45 یدنلوا لزع یک یا ولو یس لو ما ات تر
N:۹۷ یدلوا ییضا رخ رج ببار  eلع  

 : E ) یدنفا دع یودع : كن یدیآ مو یاس یدل

 ` لل ارا قا رم کیچ یدل وا توفهدن ie ® بولوایسا هد
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 2 هدازیف a ی

 "الوزس هدنیحر ۹۹۸ بولوا یسالنم سدق دعفد " هنندم * سدق "
 دوس

 تو اد 23

ریح ضعب هدسدق ردسحاص قالحا مراکم یدلوا ِ
 ردراو ینآ

 مت مورضرا هرکصو یضاق ( دار دنلد ۰ یدتفا هک ۳ ۱
 3 ردشلوا توفهدنلاوش 4۹۸ و شلدا لنعقرهلوایات قش رادرتفد هد ۳ و :

 . یوتف نما ,دتزفشم هداژ یضاف ) هدازسردم ۰یدنفا دج ( 0 رد عاش

  نسح یدلوا توف هدنلوالاعسر ۹۹٩ بولوایسالنم هیهاتوک هرکص یدلوا

 دومین بس ۹۹ و تخ و ۳۳ راک

 ۱ اظن n E 3 ۶ دهاززا یلاقا ) هش رشلا ةداعسلاراد د)رقرموا



 هناضایر ۰ 0 ردن وفدم هدننتکم یرد و 2 3 )4 1

 ضیفتلاب بولواندناتک نواهناوود ( هدازجا ۰ یلح دی بم "دا

 هدعقلایذ ٩٩۹٩ی داوا یجناشن هنسواو باتکلاسب رەد ۹۹5 یحهرک دن هد ۷

 ف ( به ید عرکو یک اروفشم هدیناوید طخ یدلوا توف هدنس

 « یه ردا»بولوا ی ود كندنفا دوم یضاق یلهلاصما ( هکح ۰ یدنفا

 تافوءد ۹۹۷ تواوا یسالنم رهشیکی « ربمزا " رکیراید سردم یدلآ ترش
 ۱ ۰ یدیادیدج ردشلیا

 یودخج كشر , ندنرلمنهرا یسارق شعم ( یب رلکب . اشاب دم )

 شا ادتها هلا استا هکب ( اق ) لغوا شب یی ریزع هدنرفص لاح بولوا

 2 هلال جاقرب رکید یو هلا یم ومربم ردشطا هدافتسا نن یقه اکشودبص دربمو

  هدهساما ردشلیا مدقو هب هب ده هن رلترضصح یا ناخ مبلس ناطلس هدازهش

 93 ۹۹۱ دوا روحاربم دوس بفاعتم ییرلن و اه سواح بوالو رارت

 هد ۹4 ردشلروس ناسحا یسهاب کی هد ۳ تولوا یساغا یرپکی

 بحاصم ەلىس هبات ترازو هد ۵ یدرک هن وناهنوردن اش دلل رع ندقلاغا

 1 . مشعل یدلوا یرومآ رب دم هدنواهنوردنا هدنتک نعهرفس اشا نامکو ىھاشداب

 مهارپا رای دنا رلکب هدهرشط ارزو نکیا هدب واه روصح بولوا نواه رریعم

 هد هکس حالصا ردتلوا توف هد ۷ یدلیا هبلعاکوب لغو هدنهلع اشا

 مدقتم هارزوو مظعا ردص یذوف بولوا ییراهم دنا طوطو شد
 ۰ ىدا

 ییطوبسعرات ردشلوا توف هد ٩9۷ . ( ءاشداب تم نیما دم )

 ۰ سردم ردیاهسور ( هداز یهاس ۰ یدشفا دم ) -۰ یدلیا صبت

 یدلیا تافو هدرببزا هدنسهدم2ل اید ۷ یدلوا یسالنم ربمزا . دادب

 ةفرعم ىلا كلاسلارهخوا . یسهیشاح درجت یدا فقاو همالک لعوتایضایر
 . ردشکا هلق هلاسررب ندنف هللا نادلبلا

 ۱ بیع سابارط هدنلاوش 8۹ ضیفتلاب ردبل زفاس ( اشا لک (

 .e ابا اق راد لارا هد ۹٩۹۸ یدل وا یک

 تاعا هللادبع یثاب جوق ) ال Ca ۰ بر هر یلوصو رج (



 e حام ا ۳ ر اه هلل زع هد ۹ 7 اوا .

 و 0 ۱ ۰ رد(یدنفا هاش دی)

 غو u ا وا هداز اشاب ینطصمراشن ( اشا دمع ) "
 3 نطصم 2 یداا لاحرا هد ۹۹2 یرهلوا یسکیرلکی رۆ هدمب

 .. ردیمودعكندنفا ینطصم ( ہدازکبینطا یلح یسدق دم ) ۰ رداغآ

 8 ینارعش ةرک دماغ و لیذ قیاقش ماعان ردشلوا توق هد ۰ نیا شرم

 E : ردا ا بولوا
 . ردمودح كن دنفا رع ندلایع ( هداز یوح ۰ یدنفا د ( ح

  هردا ۰ هسور ۰ رصم ندارویو ماش هد ٩۷۷ سردم یدلیا دلوت هد ۳۷

  لوماتسا هدندردكنيحر* ۸۳نداروو یدعا لاصنا هنسیلا بول وا یمالتم

 ( یدلوا یا مورردص هد۸۰٩ و یوطاا ردص هدنوک یجنرب یرکیو یخ تا

AV ِهدهنردا قلارارب بولوا لع هلضیع اشا دم یللقوص هدنرقص  

 ۳ مورردص اب ناب هدنرفص 4 رد اافعتسا دهام کیا هدهبیدلوا يرد *

 ۱ یرکی كنلوالایذاج ٩٩ ۰ یدلوا مال سال یش .دنسهح| یٍذ دهتسوآبواوا لی

 ٠ ۰ فشع + لشاف « مع + ردزکبیللا یس ردشللا لاحرا ینوک یجنزکس
 زا a هشت مالالا حش كمظعإ ردص ادا یدا عرشتم«نیدتم ۱

 ۱ كماعا كەرىشت وا هداوتف "هلغشم یدا اشا ناهع رازرتسکیماوم قو

 .. ءدنسهجرد دهتجع یدیا زلل مادفسا یاشوا هل هدهبهقف بتک هلوانم نوجمآ و

 قالب یدک و ( دلولاربخ ) هشدالو یر ردد ىدا یقمرب زا ی

 . یوح مان « هجم » نوناخ ( موئلک ما ) يک هدحرات ) دلولاریخ هلا )
  قطص«دازشواچ هدع-وب ردلدانفد هاروا هدنافو بربای ییدج #هداز

 ۳ یدلیا عضو دینم ( اقا :

 ردم یدبا ییمابابیرک؛یرد ..( هدازیئایژس ۰ يدنفا دم )
 ۰ یدا لماک « لاعیدلیاتافو ٩٩۵ ARE بولوا یسالنم داد

J 1۱  ندرب ردیلعوا كنيدنفادجا یدیس ( «داز یدسزارک ۰ یدنفا رمح  

 ٠ ینطص از لالج یجن شن هرکص ردشلوا سردم بوبدلاچ یدلاف 2 مدد



 ۲ و

 - ردشلیا تافو هد ۱۰۱۰ ( هداژ هنهو ) ناتب o اشا

 یدلوایبلاو رکبراید قرتلاب بول واندنرلافاقا . ( مداخ ۰ اشاب دمحم )
 ییبط بولاراپ یون اشا رهجونم نکرروتک ءربخذ هدنرح نارا هد ۸
 رکی زاید رارکت هد ٩٩۲ هلکم رتسوک قرار هدهب راحت هب هده سر دل وا لصفنم

 ۰ یدلوا دهش هد ٩٩۹۳ ردشلوا یسلاو

 ردیاب كنسهکت ییهسور هدنسویق هجعاب ) ا یدنفا دم )۰

 یش و تماما ردرلشفلوا نفد دار وا ( یدنفالع ( یاخ یردار هلسودنک

 . ردهطورشم هنندالوا

 كشدنفا دمح ربما لولعمندرودص ( هدازربما لولعم ۰ یدنفا دم )

 « یصم ۰ ماش « باح یدلوا داماد ه یدنفا دومسلاواو سر۰ ردىمودع

 0 یلوطاا هدام رګ ۹۸۱ ردشمارود لاصماالب هدهنس کس ییرلقل النم هن ردا

 فارشالابقن هدنناضهر ۹۸٤ یدلیالاصفنا هدنحر ٩۸۳ یدلوا یرکسعیضاق

 . - خشهدنرخالاعسر ۹۸۸ یدلوا یرکسیضاق یبا مور هدنرفص ٩۸۷ بولوا

 . یودخم هدنهر ٩٩۲ یدلوا لوزعم هدن ها یذ ٩۸۹ یدلوا مالسالا

  ردشلوا توفهدنددکیانواكنمرح ۹۹۳ بولوا نوزُع هلبتافو (یلحقعما)
 هدنسهدهع ردق هنافو یتمدخ فارشا تباق ردنوفدم هدنسارقلاراد یدلاو

 ۱ ۰ یدا ته یلاع مرک ؛ یخ . لاع ۰ ید

 لیصحلاب رد_دغوا كنر ندنرلاغا ارزو ( هدازافا ۰ یدقفا دمع )

 یاسردمادتا هدنمانخیسهسردم هدهغردق كناشا دم یللقوص یدلؤا نر

 ل زعلادعب یدلوا یسیضاق هنردا ءدنسهعایذ ٩٩۱ یدلروس ناسحا کوب

 ۰ ردشه روکیت كناشا شوایس بولواطسویلع ردشلواتوف هد ۳
 یمردم توبا اشعار ردنلهدرال ) هداژاباب ۰ یدنفا دمج )

1 ۳ OO O ۱ O EO OY 

eeبوباابا ترضح "بودا تاقو هدننابمش ۹۹۶ بوروتوا  

 یدقتعم كناشاب دج یللقوص یدا قم. مع یدلدا نقد بیرقهش رونمدقرع

 ( یدنفادخهلزوک ) ندنسردم ردراویناقلعت هدهادهو ینیرش ربسفن بولوا

 ۰ ردندالضف ردشلوا توف هد ٩۹۶ ید

 بتاک هوناهناوید ردسودخ كنعقوارب ( هداز یعقوا . اشا دع )

 تاتکلاسر هد ۹۸۹ یدلوا یرادرتفد یلوطاا هد ۹۸3 ضیقتلاب بواوا 3
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 ا یند یسهبسراف راعشا یدا راو یناماکم هلفارشاوالع تالسارح

 کم خراب ؛ هیقنح تاقط دلح ترد عماح : امج نهتتس بت ( قافلأت )

 نال «یناشعلا ملا ىف یاعلاقرا < مارح ا هتلا تب مالعاب مالعالا . نع خرا

 ۰ یم وزغلەد رع

 فراع ندهنعءایضر رکبواترضح ةلالس ( زودوق ۰یدنفا دمع )
 هداصما دع یدلوا یمالنم هبنوق هدنلاوش ۹۸۹ سردم ردیمودخ كندتفا
 کوا نامرف ییرغت هلکوشود هنم.رو مدقت داود ضیب هدهداعم مس

 یلق ؛فیمضیلع یدلواتوف «د۰٩4 یدلوا نکاس هدشاطابقهللزع ةچ رم
 (هداز یار «یدنفادمم) ۰ ردسلحدلو یعودح ردشلا یاب و هلفلو اد دح .یوق

 . بولوا یمیتفم ندوب هلفلوا لضاف ردیلرهشقا رد بمودخ كندنفالع ییارت

 نکیآ سردم ( یدنفا لیعامتا ) یربفص ردارب یدلوا توف هد ۰
 هد۱۰4۱ بولوآ ندناضق ( یلح دم ) یودخم كلا یدلیا تافو هد ۰

 ۰ یدا لضاف هدو ردشلوا توف

 ۰ ردمودغ كلوا ناخ یارکتلود ( نیس ۰ ین ناخ یارک دم )

 اخ مرق ۹۸0 هدننافو یرد یدلوا یافلاق هدننوف كیارک دجا یردارب

 (یارکتدامس) یلغواو یافلاقییارکبلا هدقدلواریسا (یارک لداع) یافلاقیدلوا

 داحا هنسوب ماقموب هدنماقم یا فلجخس» ريم هدعرق هکیدلیا یدلارو یی

 بودک اش نام هداز رومد زوا هلقمقم> ندتعاطا ةرناد هرکص ردشفلوا

 ۰ ردشفل و رضاح هدنسهب رام هد ۱۰۳۰ یسهداژ هع رک ردهامچوا هنسیدد

 بولوا ندنرلکب هولا ردیمودعكناشا داهرف قالوص (اشاب دمخ )

 ناریاهد ۹۸۷ بولوا یسکب رلکب صراق هد 4۸٩ یدلوا یسیکبرلکب ینومطسق
 هدنرفس ناسا هدننابعش ۹۹۲ بولوا یسلاو رکیراید هد ۹٩٩۹۰ یدلوا هدننرح

 ۰ یدبا ردم « قداص < میم ردشلوا دیهش

 بودادخا یتشرطندهدازیهزاهلدنفا نامش ( هنشو ۰ یدنفا دم )

 هدنسانب یماج هدلاو یکسا هدرادکسا یدلوا یضشیسه واز ادک حرف هدطالب

 یسث یودخ یدا نفلامش یدلوا توف هد۲٩۹ یدلرب و اکو یلظعاوادتا



 ن زك قازا یرزح رو ردم اا رارک# یو یاتود 9 3

 هدننرادص رحاوا رده وغ رر ندنتقادصورادتف ةاذبنر یرالاح یکی سهشلاچ هطام را

 . رفق هنلاحم را ون سیا دو 6 ری روستا هنسا رفاو هنب لهدا یداسحضبب

 یرلتماعز ها لاغا نانس یرومار دمو ورسح یسادفتک ر دشمتا دظفاح یهاقم

 یسوبقبزع ردراویسهکت ویبماج هدهغردقلومم نداسیلک ی دیشقلا هدهرصوب
 هرلاشاپ ناخیهارباو نسحیراءودخع ردراویسهسردمو یبناج رکید هدنتهج

 نیدو یکیو اشا رفمح ریزو یداماد ردشلوا توف هد ۹۷6 هکردکبدروق
 ۰ ردندنسلالس راهدازناخ مهاربا رداشاب ینطصم یسلاو

 . ةفح) یدلوا توف هد ٩۸۸ ردیمودغ كن نطصم (یششد.دم )

 . ردنا فلات ا

 رد مودم كندنفا هتلارول ندناضق ( هدازیخا ۰ یدنفا دمت )
 یدالبا دل وب هد ۰ یدل زا توشکا هل لوا یلحیخآ ی یییراأم دخ

 یرکسیضاق یلوطانا هدننضمر ۹۷٩ یدلواییضاقهنردا «هسور؛بلح+«سردم
 1 یسردمهمنالس ثیدطاراد هدنلوالاسر۸۳٩یدلوا دعاقتم هدنمر۹۸۱بولوآ :
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 . یدلدا نفد هدندحسمیلح یا هلا توفهدن دردی رکی تكنسهدعقلا یذ۹۸۹ بول وا
 یودكنابولوا(یلح دوم هدازیخا) ردرایدنفا يللا دبع ونیسح یرامودخع

 یدد «یشاش ةمالع»ردشل وا توف هدنرحالایذاج ۳ (یدنفا دمع )سردم

E؛سردم ردم ودع كر ندناضقویدشح كزرکیراص (یدقفادمع  

 al لضاف ۰ یدلوا توف هدنلئاوا ٩٩۰ یدلوا ىسياق تلح <« هنده

 رادقمرب هحاتفم حرمش «یسهقلعت هموص باتک ندهاده یدا روبص ۰ ملس

 2 ۰ ردراو یسهلق لاسر ۰ "یسهیشاح هنامهلاو فقاوم حرش « یسەشاح

 دجادس یرد بولوا ندناضقرصم ردعرق ( یدنفا ندلایغ دمج 3

 ۰ ردشللااس : ینیدعسم یعرق هنحور 3

 ردسودخیرداق ینافرخ کلمندلاءالع (٠ یمبطقیدنفایطقدمم)
 هلن وا لسم یتلیضفو ردشلک رارکت هد ٩٩6 هلتدوع یدلک هلوساتسا هد ۳ 3

 تئهعیرا سرادم یرلقدروساشنا هدهمرکم ۀکم كنبرلترضح ناخنابلس ناطاس

 ۱ یدلدا رابتعا تیولوم بورو هفظو هجا شو یدروم هبحوتاکوم ییرب 3
 . یا مرک ۰ ڪا لع "هرباد .بطق ردشلیا تافو هدنشاب ناک هد



 : : یه واتوفهدمب جت 9 ی تب و دلکب ها 0

 ردیلغوا كشواچ لاب ندرایرکی .(هداز لب ؛رازملال ۰ يلج جم )ا
 یدشلاقلوزعمهلغفل و هدنه لعاشاب مسر توا وا یرادرتفدنید و بوسي دس ندهیلام

 ۰ هدنهرخ ٩۷۸ بولوا باتکلاسیر هد ٩۷6 مادخسالاب تافولاذعباشا متن مس ر
 . رادرتفدشاب هد ۹۸۱ یرادرتفد یلوطاا هد ۹۸۰ و تلح هدعب یدلدا ل

 :ندتمردشلوا توفیرغوط هنخرا ۹٩۱ یتدلدنا لغ هد ۹۸٩ تولوا

 ۱ - رد:دتفادجا یلغوا یدیا زاک زیهرپ و قداص
 ا توف هد ٩۸٩ ردسودح كنیع هللادبع ) ےب نآ ۰ یدنفادم 7

 یدلیافل ات یایتفلا نیعم) یداو وا

 «ردیمودخم كندنفا نانس یشح ( ېلج دج ) - :

 kk هرصل هد 4۹۷۲ب ولوا ندا ا ( دتزوک . اش دمت ) 5

Eهلصاتم رود یدلدا لع ةد ۳ بولاق  {Aoبولوا یبیلاو ةسوق هد  

 ۰ ردشملوا توف هدعب

 (لغوا نیهاتش ) عير یللوقوص ردیلهنسود (  لیوط ۰ اش دج )
 مور هد 4۵۳ یدقح هلقلشاب یجوق لوخذلاب هنواه نوردنآ ردندنسهلالس

 یداوا داماد هعلس ناطلس هدازهش قرهلوا هق سزو اقاتو یسلاو ییا

 مظعا زدص هدنسهدعقلایذ ٩۷۲ نکیآ یا ریزو یدلوا رادرس هر هدمب

 ییدایا لوخد نوکره لئا زب رب «دنناوید یدنکیا ثكثاعش ۷ ردشلوا

 ۱ هکر ه رددلبا دهش ییاشا هدهرص کیدرک های هرزوا كقسا هقدص یک

 = ٠ دام ناطلس هناغانسح مداخ دهفکو نتولوا داغ یک راغ توقا کو ا
mE 

 هنح ور كنب زاغ هاشداب هب د مهسل وا دیهشهل وب هکشاک تودوقوا ینسبرام لوا

 نفدهنسد رتهدن وبا ردك وا لثه داهش "یلاعةبتر نوکیستراو شهوقوآ هحناف

 ِ ید رافعا ردن لا الب دهان اتهاشداب حوا بول واردتقم « ردم + لقاعیدل

 ۷ ی ندسنرح ریتحو ی هامزو وط E ناو ءدراوکس كنا ناعلس ناطلس ۷

O Ruیر سایر تین ننه ون میس زد تینسقتافا کای ما عرش ترا اش نا شو تار  
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 هداروا بولوا سردمرب هدنرستکلاب یردد ( یوکرب ۰ یدنفا دخ )

 نکل یدلوا دیر هبیماریب نجرلا دبع میش ینامارق ءرکص سردم ردشغوط
 هّلاءاطع هحاوخ یدبا رلیا ظعو یدمریو اضر هنغارف ندسرد هیاکلاب یش

 . یدلوا نکاس هداروا هسانلاپ بورو کوب یهسردم ییدای هدنکرب یدنفا

 یدبا دیدحو عا ردشب یللا ینس یداوا توف ًانوعطم هدناوالایذا ۰

 هلا ااغ یدشلیا تعصن داشاب دم یللقوص بولک هت داعسرد هدنرع رحاوا

 فاقوالاطبا رلهلاسروب یدنفا دوهسلاونا بولوا یرلهلاسر رناد هش رلهثحابم

 ( هداز لوله ) نداسع رلیدتا افا هتفالخ هلذلوا راد هفالسا رانا لیلقتو

 « یناقملمت هد همی مش ردص یسهشاح داده ( یافلأت ) ردشعد راک ایر کو

 «نتمرب هدفرص ۰ هیفاکر صتخح حرش ۰ بل حرش هدوحن ۰ یحرشو نم هدضئارف
 یسهلاسر ةولص ناکرا لیدعت . هلاسر ر هددیوج ع  حرشرب هدوصقم

 فیس » لماش یثحابم ندهیلع نونف هدنزرط یاما . هد قلعتم ههظعوم
 ( یدننا نطصم «هداز یوکر ) یمودخم « مهاردلاو لوطلازاوج مدع یف مراص

 ردشلیا تافو هد ٩٩46 شلوا یسضاق سلبارط هد ٩۹۰ بولوا نښاضق

 هثحابم یلاقلعت هحاتفعو ههماده یدا یدنیشق لضاف ردنوفدم هد راخحم ریما

 ( یدننا هللا لضف ) یدرک اشو یودخم رکید ردراو یا راد دبهلیلح

 كلو یدا كرامربر ردشلوا توف هد ۱۰۳۲ نکیا یظعاو میلس ناطلس

 ۰ رد (یدنفا یصع) ندرودص یودخ

 ۰ ردمودخم یدنفا ینطصم یراسکمن (  هدازیراسکبن ۰ یدنفادج )
 یربخا ریما رصم كناشاب ینطصم الال ندارزو ماغعا (اثاپ دج )

 یتعاهثو تمارصو یردب ردبمودخم نالوا ندنسهعرک كنیروغ وصناق
 ندقدلوا یسکب رلکب شعم یی هردقلاوذو لصوم تولوا یضیف ثعاب "
 قوح یرد یدلیا تافو هدنلاوش ٩۸۲ یدلوا یسیکپ رلکب بلح ہرکص "

 عام هتنافو بلح لاها ندنبسح یسلوا یر ندلظو یراع ندعمط یدیجا ۱

 .یدبا زوتوا یتس ردشا "
 زیزملادع ندنلس توتکبلآ ردیلشعم.  (هدازدیمس «یدناد) ٩
 ۰3٩۹۸۳ و یسیتفمماش هدنرخالاعسر ۹/۸۰ ردندالعیدادح | ردسم و دح كن دنفآ 3

 ردندالضف ریهاشم ردشلوا توف هدنسهحایذ هنسوا یدلوا یسالنم سد "



eS ۰ 
 :بوتوآ یسیضاق لوبناتسا هد ۷٩ و هنردا هد ۹۷۶ و رصم هدنرخالایذامج
 - تسدا هسزا حایص هدنل والایذاج ٩۷۸ و شلسا لزع هدنحر ۴

 ۰ هیشاح هنلئاوا حاضیا حالصا رد عاش « لضاف ردشلوا توف نکیآ رولآ

 ۰ ردشمزای هقیلعت هنسهیشاح دیرحش
 ناودلصحلادعب ردنوفزرم ( هدازناضمر «هویلیش ۰ یلحدج )

 باتکلا سر هد ۱ تبولوا رادرتفد شاي هد ۰ عردتلابو یتاک نویاه 1

 یالوا یرادرتفد بلح ینمی برعو قاع هدعب یجاشن هد ٩٩6 یقرەلوا
 قایجناشن بولیردنوک ارومأم هنر رحت كنهروم هدمبو هرصم ٌةظفاحم هرکص
 یدقج نواح طحود «مدرو هدخیررخ هرو هدنضع یرحا هدنل واع

 . ندایداو الضف یدلوا توف هدنل والایذاج ۷۹ یدلدا دعاش هد ۰

 : نیا سردم رذلعوا كاسح ىضاق ( یلح ناق ۰ یدننا دمت )

 یدنفادجم ) --۰ردلاع «تبص شوخ یدلوا توف هدنلوالایذاج هد ۹

 ندودنک یدند ( نیمرطایضاق ) هلغل وا یسصاقهکم هدنحر ٩۷۷ و هنده 3

 ءام یافو ردشلوا توف دنس |یذ ۷۹ ردشمالوا لتا اکو هک مدقا

 بهم « هبحو « روقو « لضاف رد شلوعوقو ینوک یلوصو دد کم كاف رع

 توف هد ٩۷٩ بولوا سردم ردعابهرق ( یدنفا نیما دمت ) --۰ یدا
 و ردزاویاقلمت هعضا وم ضس یدایعاشو یڅتق ردنوفدم هد وبا یدلوا و

 بولوا ید كنینشلک ميهاربا یش ردنزورپس . ( یدنفا یاهلا دع)
 هد ۹۸۰یدنوقوا یونشو یدلوا بطخو ماما هدنعماح ناجرت هدلوبناتسا

 ۰ ردیعاش ۰ ثدحم ۰ رسفم یدلوا توف
 رب اک | رددنهرف .( یهکهک ظفاح هحاوخ ۰ یشاش نیدلالاک دج )

 دومسلاوبا یدلوا نکابس هدهفوص ایا كرهاک هلومناتسا بولوا ندهدیققا |
 هاشداب یداندنسابرفآ هال واند دافحا یردارب كا هدوو یححثوق لعیدنفا 3

 «عورف « لوصآ «ربسش ندهبلاعنونف یدلوا لثا هنفرش تاقالم هل راترمضح

 توف هد ۰ یدر و هد اشا رې یللف وص بوزایهلاسرررب ندمالک ؛قطنم دا
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 . كلزکشمچ بولک هدکلرب یخد ( كب لع ) یردارب یا دولیزاپ هد بانج
 ٠ ىدشملوا کب

 بولک ندنوق ( دج رکود ) ۍدج (  هداز یکلود ۰ یدنفا دمحم )
 0 بودکد وکسا )چ )یردیدلیاتماقا هداروب وید ايدج رب هدهناحخا رس

 ٩4 یدلوایسردم نح «سردمبووقوا هدارواو ردشعا دعس رب «داروا

 هد ٩۷۷ یدلوا دعاقتم .دنمرم ٩۷٤ تولوا یسیضاق دادب هدنرخالاعسر

 عاش ییرعو کرت یدامرک ؛لضاف ۰ مع ردنوفدم هدیوبا یدلوا توف
 ردشم زاب هلطح نسح یریعرردء«خولت : دوعسلا وا ریسفت یدا طاح و

 دج ( aa ردند ھه یع یافو هدنسهنشه یتبداب كنهالک ییماح یدصح

 توف هدنل و الامم۷ نکیا سردم ردیمودخم كنىدس یدنچ  یدنفا

 ۰ یدلوا
 بولوا رهام هدیط اع ردیلوبناتسا ( هداز یلافسو ۰ یدنفا دج )

 ۰ یدلیا لاح را هد ۹٩۷۷ یدلوا یيبط نوباه یارسو دز یساقشراد ځا

 هنفرط ییا یک مچ تاداس ردبنالک ( ریما یجناغروم ۰یدنفا دج )

 هد ٩۲۰ بولوا یراد هر ینا ناخ دم ناطاس هدنلئاوا یدیشقارب چاص

 یللا زو تولوا ماع داقتعا ندیس و ردعلیا نحت یف مو هدن رقس دارغلب

 یدلیاتافو هد ٩۷۷ یدا راق بورک هواه یارس یدار و هفظو هحقا

 قرلوا رازعیرکیدوبوقیرب هدننایح ردنوفدم ءدنسهواز هدنرق یعماج لک
 : لغو راردا نفد هنلغ ووق یناقلعتم هدناف و بوردتسا رفح یرب کیا

 هدکدلدنا هلواردا سما یتیرفح كلحم واو یناقن كندسح هدنسایور هلیعاس!

 یددرتراددافهدهبیدلوا 23 هنر هلا یوم لعوا راقح وص لتاطرب ندلعوا

 ۱۰۲۰ یدنیکهلا رباکا ماعنا یدلدا لزع هلکلربذلم ماشا دم یللقوص

 ۰ ردشلوا توف هد

 :یدنناذج ندناضقو ندنسلالس انالوم ترضح ( یدنفا هاش دم )
 تولوا سرد_م هلا دلو هدراصحءرف رد مود كهللادع ن مرخ س



هشا لاون دفخ ات رفا تفقاع
 کوب 

 .دینوو دامادو یساغایرهگب هدکدتا لاّوس ینتق ا اا داهرف ی رردنوک
 بوبای هکت هدهعلق ید هد اشا داعرف 3 عقاو لاحوب رایوس ۱ 1 و

 ردیمودع كنيدنفاباهولادع رادرتفد ( هداز مرکلادبع -یدنفا دع)
 1 : E هیت e هور E رصم « بلح ٠

 یدقح یرو هحقا كہ ترد هدشافو تولوا راند كيش یڈناوعەدننامز

 هند ARES ۳ EO روسند دیو اضی یافت در رد عا

 دماحویغوا كروط جشن دج نیدلایےع ( سولترع ۰ یدنفادج )

 ىذلواىينماقدادننەركصوىستقمسودرو ۰ ؛س ردم ردىسەداز ردارب كن دن 0 ۱

 1 1 ۱ بیدا .لاص یدلوا توف هدنناضهر ٩۷٩ یدلوا دعاقتم دنس ا ۹

 . یشابشواچ هد ۹۷4 ضیفلاب ( یلغوا شاکب ۰ افا دم ) -. یدبا

 لق هد یا مور لبم سح هدعب YF یسلاو مورضراو اا

 بولوایسیلاو هنسو هد ۰۰٩یدلرو یراقایخس لیدنتسوکو لوکس بوشوا
 .بوا وا ا هدعب یدل وا یسکب اک هردنقلارارب یدایا لاصفا ۹۰۱

 نت

a E aaah o Ehd و 



 هاش Kh ی

 ٩۷۶ بولوایسردم هینایلس هد ٩۷۱ یدلدا لزع هایسااشاب متسر یدلوا
 رایدنفا قابو نیدلادهس هحاوخ یدا شوشب « مماع یدلوا توف هدنمرع
 هندم تیام ندهسردم هسیا ( یدنفا دجا ) یردارب راردیدنعشناد كوب

 ىدا تته ؛ ففع « مع بولوا توف هدشوالایداج ٩۷ بولوا یسیضاق

 هدنسهحایذ۹۷۷بولواسردم ( یدنفانسح) یعاش یودخم كندنفا دمج
 ۰ ردیندالو مرات ( هللا لضف ) یداوا توف هدنشاب زوتوا

 یدلیا دلوت هد ٩۲ ۰ردیمودخم كندنفا هّلادبع یرکا ( يلح دج )
 هدعب یرادرتفد رکیراید هد ٩٩۱ یدلوا باتکلآ سیر هد ۲ رهقلاب ندهبنک

 هد ٩۹٩ یدلوا رادرتفد شاب هد ٩۱6 یحناشن هد ٩٩٤ یرادرتفد ینا قش

 . یدلرب و قاس هدرصمهلساحر هدنوک جاقرباهدهسیداوا یسیلاو هلاحرتافعتسالاب
 هد معلا زدفضعو لام .ردنوفدم هدیوجتیدالباتافو «دنرفسراوتکس هد ۱
 كناغا نیسح یشاوط هداشابقشاع ردراو یتکمو عماح هدینردمو یسهسردم

 یی نکا بولوا یزق ییا و یلغوا شب یدلیا لیوحت هسماح ینیدیعس
 توف هد ٩۶۱۰ بولوا ندارعش رد ( ك دجا ) یسر یدلزوا توف دلوالب

 ۰ یدلوا

 بولوا یهاشداب ءابطارس بولوا ندیهاشداب یابطا  (یلچ دج )
 یدآ دزاب هدازهش هدنواه نوردنا ( دج برع ) یدلوا توق هد ۰
 .قنابخ هنتعتیلو زاغودسفم ردشلواتوف هدعب بولو هدنارا هد ٩٩۸ ید
 رخاوا بودا ترجه همور ردیلرما هدمجع ( یدنفانیماد ) یدا راکرد

 بولوا ندناضق ردلهدکن ( یلحیدج ) ردعاش یدایا تافو هدهیناواس

 ندناضف ) یدنفا د ) رکید یدا عاش ردشیشنپ هب هبنایلس رحاوا هدوب

 ۰ یدلیا ان ییدعسم همشج یی یدلوا توف هد 4۷٤ بولوا

 یدلوا یرایرهش رادطس شفتلاب ردیلنواع نورذنا ( اغا د )
 هد ٩۷۳ یدلوا یساغا یرهکب بقاعتم یحورخ هلقلسشاب یجویق هد ۲

 ىدىس ( یلج یکح ۰ یدنفا دج ) --۰ ردشملواتوفهذدعب بودا لاصقنا

 بودا عح هلتاعفد یدلوا یدنشقن لیصحلادعب ردلدیمزا ردیلغوا دجا
 قرهئلوا مده یعاط لبف هرخالاب هدهنیدلنا لوق هواز یدلیا تماقا هددسور

 جش ( هدازیدنبشقن ) هنر یدلوا توف هدنسهعخ|یذ ٩۷ یداسای هواز
 ۰ یدلوا

 رم
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 ۷. یدلدنا لزع هدننابمش ٩3۷ بولوا یمالنم ماش هدنلاوش ٩1۶ سردم و

 ۰ ع۰ کذ؛نیطفیدلوا توف «دنلاوش ۹۷! بولوا یسضاق باح هدناضهر -

 مرکلادبع ) لغوا .یدا ربتم یرالزغ یسراف بولوا رعاش هدهنالتةتسلا
 نوک یصکیا یرکی كنلاوش ۰۹۸۱: تولوا یسردم هبنایلش هد ٩۸۰ ( يج

 یدنا " یه“ ۰ لضافءغلاب هزوتوا ینس یدلوا توف ًانومطم هلا نیع تباصا
 هد ۹٩۰ یخد ( یدنفامساواادبع ) ندنیسردم یودخخرکید ردنوفدم هدیوبا

 ۰ یدلوا توف ِ

 كنسالع بلح ردیمودخكنیلح مهارا  (:دازلینح ٠ یدنفا دع ) ۰
 تیک و مالک تیدحتو ازش یدلوایسردلاسپ ر امر بولوا یزارفرس
 یدلوا توف هد ٩۷۲ یدارریو سرد هتسهیلط ندهضایرو هسدنهو تّهو

 هلال تسایدهبنروبیدهارلرولوا رتضاح مالعا یالع .دنارق یواضیب ریسفت
 یسهیعرامشا یدنا ردیک یدنک هنائصحت هیقوس مزاول بولوا هدایز یعاوت

 برقلا و د رف «یسهلاس راج«یجرش ییاتکر دنکسا راطعجش ( قافلأت ) ردا

 یرلهیشاح هضئارفو همیرمشلاردص«ینمراتبلح یالع مان بیا رد یخ رات ولدآ

 « باستا دع. یحرش یلدنا ضورع ۰ یسهبشاح وادآ تلءهراوناهکلمنیا
 رک ذب هسدنه باح اعفر هدناسح “نیلا کیف ءنیتلقملا رش " بساحناةدع
 . باتکددع شعلا لصاما

 بلح هد ٩۵٩4 سردم ردنلعوا كنماما اشاندوخ ( یدنفا دج ) 3

 بولوا,یسیتفمهساما هد ٩۷۲ یدلدا ذعاقتو لزع هد ٩٩١ بولوا ییا
 ردنوفدمهدننادیمقوا ردشواتوف هد ٩۷۳ و شلنالزع هدلاسوا هلغفلهتسخ
 یسهیشاح یواضم زیسفت یداریوس رعش یسرافو یبرع بولوا یتموغاص
 قلتوا« یدنفا دجع ) یمودنمردکنوب يرلهجرت هکر تكاماوع " حایصم " هی
 تولوا یسالمدادنب ؛رادکسا ءسردم بولواربهش هد ( هداز ماما یه مع

 . رول «لاص« فقع + یدلبتافو هدبلح نکزولک الوزعم هدنلاوم ۲۰۰6
 . ىدا

 كاسرلغابد ناروا یا یرد ردلهبنوف ( هداز ینا ۰ یدنفا دع)

 هدکلرت هللا ( یدتفا دجا ) یردارو یدلیا بقلم ندبسو هلغلوا یداتسا

 سردمو عم داشا.دجا هرققیساردص یدند( نیوخا ) هلتکرح ندهسردم



 ۱ 6 اعم < اب دم ) ب يفر 13 یر و فلا ۳ ۰

 ار تا مماجر هدشالکشب ندنراترضح نایلس ناطاس ردندن ابا یشاتکب

  هدشنوف یدکید تاذوب یرلیورسرثکآ یءدووا قا یدلروس لوق هلکمتا
 . یدنید ( یاب هرق ) هیاروب تدمرب یدنلوا نفد هبهچعاب هلوط

 كندنفا دوج ینیدا ( ینیاف ندلاریخ هحاوخ ۰ یدنا دج )

 یسضاف هکم هد ۹۵۷ یسضاق باح هد ۹45 یسردم ن«سردم ردلعوا

 دینالس ثیدلاراد هرکص یسیضاق هکم اسب هد ٩٩۰ لاصفالادعب بواوا

 مو ٩۱۸ یدلدا لزع هلیتم#ت قعاص هداعا هدعب بولوا یسردم یجنرت
 مهار الیزابق ( یدنفا دم ) --۰ یدلوا قولخو ملاع یدلوا توف هدنرح

 . یداحامشندنفر ط دز ابءدازهش بول وا یسیتفم هیساما و سرد مرد مودع كن دنا
 هلا یداحا غیشو رایدلاق افوقوم تدمر هدنداعسرد هدکدنک هلثرافس هلا

 .یذاج ۹۱٩ یدلوا دعاقتم هد ٩۱۷ رایدلدا الخا هلذلوا رهاظ یراتبارب

 ۰ یدیا مدآ رب لیونوزواو رسفیلکت یدیالضاف ۰ اص یدلیاتافو هدنرخالا
 - هلاطناضفلاب ندنواه نوردنا ردیلهتسو (  یبطلاب ۰ اشا دم )

 ۹۵1 و ناو هرکصو یماولربم هردوقشاو هزاسلس و

 برجایدلوا یسکی درک دادش هد 204 و ساوش رارلات هد ٩۷

 هده ایا رخاوا یدلدا لزع هد ٩٩۸ یدلیا مف یروز رهش دردا

 یعودحم یدلوا بقلم ندبسو یدا یلزوس یتق یدلوا توف هدلوماتسا

 ۱ ۰ یدنلوب هدنکلبلاو لصوم (اشا دوم )
 یا رابهایس هد ٩٩۲ بولوا ضیقم ندناه نوردنا ( كی دج ) ح

 بولوا یساغا لونناتسا یریعکب ( افا دج ) ردشلدا لع هد ٩٩٩ بولوا
 ۵۹ ندلایص ( یلخ دع ) --۰ یدلوایقوتم هدعب و لصفن» هد ٥

 تقشرط لیمکت هدنتهدخ لعدیس مش لیصحلادمب یدلیادلوتد ٩۰۰ ندنبلص
 هدنایهش ز جاشم یدلوا توف هد ۰ یدک رییحسم مدنلاقسا ج ا

 . لصحلادعب بولوایرداق ردیمودع كر قح فسرت ( یدتفا دج ) ردنوفدم

 ٠ یدلا تزاحا ندفيطالادبع میش هبا تدارا ندیدنفا رکبوا بولک هلوماتسا

 ۰ یدادناع فقاو هد هبفوص رارسا یدلوا توف هد ۱

  یدایا دلوت هد ٩۳۱ ندنیلص كنبدنفادوسلاوبا  (یلح لم د)



 ۳ ةمولع و فقاو دمولع ام وز هد ۹۹ i فن ت

 1  ردراو یسهیفنح ب ار ا :

 ۰ ردشملا لاحرا هدعب و لاصفتا هد 0

 E E ارد ةق رقمه ردمودخم اغا نیدلاربخ نادوق )دع(

 هدرلاروابولوا یسکب رلکب سنوت هدعبو یسیکب رثکب رازح نام
 ۰ یدبا لداع یدلوا توف هتسوب هدول یدلاج هیلع هنمشد بولا ترهش

  هحاوخ ردیمودع كندنفا رداقلادبع ( ربما لولعم ۰ یدنفا دج )

 یسردم نفع هعفدو ییضاق رصمو یسردم نخ بولوا یزالم كندلاریخ
 هدهلموق هدرصم یدا ینعو لاف یدلوا یسردم نح هءفدو هضاق رصمو 3 2

 مالسالامیش یمودحیدناراپایرلتفامص یداپ ارق رادرب هدونق یریحزو لعرادرب

 74 ۰ رد (یدنفا دما "

 هدنواه نیبام ردمودم اشاب دجا ۲ .داز نیکه قود ۰ اش دج )
 یسلاو رصم هد ۱ یدلوا تم وب باح هدنحورح نول ام و ر

 هدنسیمرکی كذلوالامسر TE} یدلوا لصنم هدنرخالامسر A1۳ یدلوا 3 ۳

CE SY aرهوک یسهجوز یدبا رادنیدو مهزد لذابو رارقرب یتهن طاس یدلوا توق ۰ ا  
 رنا ولم ّ

 هکردمودخم كندنا مرکلادبع یوکر  (واکففذ ۰ یدنفادجم )
 یدا یسهدلاو نواخ هّلافما یسهعرک كناشا دجا یتفم هدازکب رضخ ّگ

 ید رجت ی یدلوا توف هد ٤ نکا یس ردم ها شپ یرکی ژونه

 لئاسر ضببو ردراویلک هح اتقمحرشو یسهقشلعت هفاتعو یاتکرب نداده و 3
 ٠ یدنا فتو فلات ۲

 توف هدنرفص ۹٩۵ ردسردم ( هداز ناکی النم ۰ یدنفا هاش دج )
 هدناف و ید یشادرب یدنفا لبس ندنخاشم یولخ ) یدفا دج ( یک  ِ

 قرهلواندامآ ) ك دج ( ت ۰ یدلدا نفد هزل زا نه شايەرق و هد هام وط ی

 هد ٩٩٤ یدلبا ملست بوئوط ییقطصم همزود هد ٩۱۱ یدا یب ل

 ندنساما ناربا ( ریپ دتا ) یدشا رع یانفا هددحرس یدا یب ناوطوط
 تنطلس یتسهعلق هلالاخد ضیع هد دیلع تاود هد ۱ ,یدا کب زا بواوا "



  eTو سن ۱

 ترشح دهع لاا بولوا یسینس مت ( شاقناب ۰ اب تسل ر

 .ملعت شه هرزوا مت لوصا بولیردنوک هلوک چاق رب بولک هدینات ناخ دمت

 بور دشت درک اشهجهلیخ ردلع جش یم ودع هکر دکب مساق یرب ندرانوب یدل ردنا
 دن دهم ینیدلواشعاب هدننافو ردشلوا رمعم رد هب یناخ نایلس ناطلسرصع
 ردددفا رع یرب نددالوا ردوسنم اکو یسهرق شاقن یاب ردشلدسا نفد

 ردشلبا عماج هلعضو ربنم اغا ورسخ یشاب هطوا صاخ یدو ۰
 ) نیدلابطق یدیفح یور هداز یضاق . ( یسهسوکمریم ۰ یدنفاد

 هد ۹4۵ یدلوا یسالنم ههردا + بلح « سردم ردىهودڪ كنىدنفا دی

 یدلوا یا یلوطانا ندارواو یسیضاق .لوشاتیا ٩۰٩ یمردمنعع هد

 یدلیا تدوع بودک هم قرفلوا ٩۰۷ ؛ لضاف « ماف یدلوا توف هد

 نامرب هدنشیه لع یدلیا انب بتکمو دجسم رب هداوبناتسا یدنا بح هرابفوص .
 یدنا ( سردم یسهداز هربشم ردراو یسلاسر رو یرش هفاک (

  ۷ردشلوا توف هد ۰

 ) یدا ییا مودع كناشاب يع ندارزو (ولاج ا دج
 رلکب دارفلبو هردنس قرەنلوب هدنتابراع سورکنا بولوا کی نیدو ضیفتلاب

  aیدلوا ٩۳۰ عن ًادادرتسا ندیدب ناثد ینسهعلق نورق هدءهروم هد

 یدلوایسیکب رلکب نیدو نداروب یدلوا یب هردنم رارکت هد ۹:۲ یدلیا
  ۱یدلیا من یراهعلق قوحرب هداروا ٩۵۸ هسردم هددارغلب یدلیا تافو هد

 رداشاب نالسرا یلعوا یدا لقاع . ردم« روبع» عیش ردشعای تراعو ۰

 ) ندارحا بوش ندنواه نوردنا . ( یفوص جالا .اشاب دم
 ریزو جردتلاب نیشن هبق ربزو هد ۶ یسیکپ ںلکب ییا مور هد ۹۶۱ یدلوا

 یدلوا ینا ٩۵۲ هد ۸ رک یکی هنسو هد 6 تولوا رونا ہدادغب

 یماج وق یکی ردشملا لاحترا هداروا هنس وا و شلوا یسکب رلکب نیدوب

 ضم ىدا ۰ لماک ۰ لقاع ردښعاپ هسردمو عماح شد هددفوص ردسیاپ

 وادآ د قرف هلکن وب » هدقدئلوا دخا بوقاب ببط یدوهب هدشوم

 ردشعد « مدارهز مدآ ۰ ۱

  ( 0كندنفارع هداز یدنفا هّلارما ( هداز ندلاسعث قا ۰ یدنفا دج

 هج یدلوا ۳ ریلس ناطلس هدازهش کیا هدا زهش لیصحل ادب رد ودح



 ِ 2 فد ر یدنقا دنش

 . هدحراوو مولع یدلوا توف هد:۳۹یدلوایسردم نه هءفد کیا . س 3 ٤

 هد یراح تامالث ۰ نام رب ندهقف « حرشرب دهیرودق رصتحت ردراو یراهم و
Pe۰ ردشلاو هدهد وسد ید لئاسر ضو شعزاب حرشرب 7  

 یدنشقن ر ندنسافلح یداماد ی راحدجا ) «داز لمسم . یدتفا دحخ) 1 ۱

 تی ردشلوا توف ركض: ندا >٤ یدنلوب هدنسهواز یزانق ردهش

 مهاربا ییدملق حاتفم هد ۹۵۰ یدیا کب ناوانش نددارکا ( نیما دج )

Eتوف ۳و قرهلوا قداص ریما رب شما تلاخد ضرع ریاست هناشام 3  

 كلا ثكنعماح ناخدسزاب ناطلس ) راد كحوک < یدتفا دج 2 ٩ و 5 : 1

 ۰ یدبا هسیکرب ماص ندارقو سردم یدلوا توف هد ٩:۳ ردو یطخ

 هرکصوماش هد۲٩ ضفتاب ندنواه نیبام ( هل زوک اشا دج )

 ۰ ردشلوا توف هد ۹٤۳ یدلوایسکبرلکب شعّرح 2

 کا دارادحرسهدیناخ نایلس ناطلس رصع ردیلهیرفهرق . ۰ ( كب دج)
 هدشرح یسقنالپ هقسو وص یدلواکب داتونبولوآ ندنرلیزاعو ندنراا

 ردندالضف رلیدلبا دیهشینوب رایلدا غون قحا یدیشمقیچ هناروحهنرزوا
 هما ردشلوا توف هد ۹۵۰ بولوا یرادرس اغتود ( رامرهز ؛ كب دمحم ) 3

 5 ردراو ریحسصرب 2
2 

 هنلاس ۹6۰ ندنلاس ٩۱۰ بولوا ندا (  هداز لاهم ۰ كب دمج )

 اا تیرق هنتافو هرکصو الوا ردقهلاس ۳ ىدنلوب هنزاما هتک 9 3
 یدلیا لاحرا هد ٩۰۰ یدتا قلفرصتم یخد هددولارتاس یدلوا کب هتسوب

 > ر رهام یعاش ی 2

 ردشلوا یتاک یرچکی هدنرضع ناخ ایل ناطاس " ( یدنفا دت )
 بولوایبهیقرع ( اغادج) یدتبا انبوب یتسهکتیجقیق یدلواتوف هد ۵ 3

 ردشغلوا نفد هنکوا یربنم بودا اش دوسر ردشلوا تو هد 5 ۰ 2

E,ندد نواه نوزدا )ا 47 ۰ یدب هود یدنفا هللادع س ر یر  

 . مظع یک لاصبتسا یردنلق قش ھے تولوا | یسادیک راحو قو رکنشاح > جوراب 9

 توف هد ٩۵۵ بولوا یتیمانب ینعماج ناطلس ءام رهم هرکص دقو هدتمدخ
 یدلدنا نفد هنکوا ارح بوبا ییدیحسم راشاط یدلوا



 تا با

 هرکو ص ردشکید یجاغایورس نانلو دوجومالاحو شمروطوا هدا وا تدمر
 هطلغهن رب یدلیالاګ را هد ٩۳٩ یدلوا سلاح هنانالومترضحۂداه” هدهینوق

 كردیکه رازج هدعب .بواوا جش نکیا ناو ونثم ( هدد یلو ) یسیشاب شا
 تدم قحا یدلوا ) هدد دج ( ناوحوئثم دن رب ردشلوا توف هد ٥

 یاوید یدقح ندللا كرلیولوم هریفو نینس هړکتو یدلوا توف هدهابلق
 ۰ردراویعاش چوا هدنمان (دجایفاص «قداص «قداص ) ندندسكن راترضح

 رصع هلغلوا سون قیلعت بواوا یدرک اش اع رم (  یز دڅ )

 یدلوا طخ اعم هلا هفظو هچتا قرق بولک هنداعسرد هدیناخ نایاس ناطلس

 ۰ ردشلوا توف هدعب

 ددم ییاسیلکرب یدا ینیماان كنرالوب وص هینایلس . ( یدنفا دم )
 . ردورسخ بناک یتقاو كنوب هکیدنای

 یدح ردلغوا كنهزج نب رع( برع ظعاو ۰ الم دج )

 هد ز رتو رکی رادو هداروا یدلیادل وت هد هک ًاطنا ردندنسهبلط ك نیلا زاتفت ندا دعس

 . روضاح یراترضح ینا ناخ دزاب ناطلس هنظعو یدلو ترهش بووقوا
 یداضراسیخدههنفوص یدننامذییهیلسدرا ٌهْفاطو دمو هقدانز ردشفلوب

 ردق هنس نوا هدوکسا بوئلو هدنناو نع سورکنا هب راترضح ناخ نایلسناطاس

 ءاللشاب هنساسنا عماح كور بوروئوا .دهسورب هدنرعرخاوا یدوقوا ریسفت

 یدلوا توف هدرد نوا كنمرخم ٩۳۸ قردسهلوا قفوم هنماعا هددسید

 یوک همج ید هدنظفح السا یتیداحا حاصع یدبا ردنا سفت ندر زا
 بولوا نامز لضفاو لعا ید ینداع كلبا رفت یتیآ ینیدوقوا كببطخ

 هدهودحم ردراو یرلهلاسر هداك نونفو شاملا بیدهت یدیا ندایلوا

 ییدنفا دوعسلاونا یدلوا یسردم نع هد49۸ سردم تواوا (یدنفادم)

 رصمندنکلسردم هبنایلس هد۹0۸ یدلدبامانعاههسورولزع بوریدنچوک
 بوناپیسیک هدنسکیآنوا كنل والایذاج هنسوا نکر دیک ارح پولوا یسالنم
 یدا زواد ییللا ینس رایدلوا توف ًافورذم یلح شناد ندارعشو یسیدنک

 د هیاده * یسهیشاح یواضبب یحرش هاده یدا فا هدو هشرط لها
 وادا ( د ) ردراو یراهشاح هه همیرشلاردصو یناقلعت هداه ناو ههمانعو

 . ردشلبالاح را هد ٩٩۲ نکپاندناضق بولاق لغوارب لزوکتیاغ
 ۹ ی ی E OTE رک ایا ۳



 ۰ یدلیا طرش دهرونم هسدم یتالوصحم هلا فقو ید رق ید قرق

 یدا یوزتم هدنغاط ینومطسف (  نی دلایحم یلکب ۰ هماش ییا ۰ دج )

 ٠ ردیمودعدچ ان ناضمر (ینعدج) س۰ یدیا رهاظیامارک ر دهداروایراه

 یلەمروس ۰ یدنفادج ) - ۰ یدلیا فلأت یزمناةالسیدلوا توفەد ۰

 یضاقلیصعلادعب ردشغوطیهمروس هدنندالوردسصودم داد ند ( هداز

 هدیصفر یدایا تافو هد ٩۳۰ بولوا بطخ هنعماح دج ناطاسو یدلوا

 ۰ ردشمتا ناس ینحاشم هئالث تئارق بولوا قملمدهعیس تارق هددسیع

 بولیروتکهنداعسردردیلغواكنروغوصناقیربخاریمارصم . .( كد )
 ردشلوا توفهدعب یدلدا توعد هن واه وس هد ۲ یدلوا نک اس هدارو

 ( كم دم ) ندا ان یعماج زکیکیا ردندنساعز ماش ید ( ك دج ) رب
 هد ٩۳۲ ردیمودع كناشاب یرپ ( دغ ) -۰ ردظوحم یسلوا تاذو

 یسلاو رصم ( كب دج یغوا یضاق ) یدلوا توف هدعب یدا یب لیاا
 ههر بودا تج و هدنتمعن نارفك كنا یدشلوا ردمو راشتسم هیاشاب دجا

 هدرصمو شالا تمدخ شرع هینستنطلس هلا بیر یتسازح یقرهربحاق

 كنیناشنو یود ع كنیلح دجنارپ . ( یلح دج )-۰ ردشلوا توف

 هد۲۹٩یدلوایحناشن هد ٩۲ «بولوا قمه واه ناویدباتک ردسهداز رهاوخ

 ۰ یدا للق یتفالو هحولاسوعع ردشلوا توف هدعب یدلدنا لزرع
 ردلغوا كندنفا دع ( هداز نسح یجاح ۰ اشان یدیحو دج (

 ناطلس یایبا رک ینسهسدلا "یهابس هلذلوا نوتفم هشپالاقحا ید ندناضق

 هیماوعۀ ولا بولوا یضاقهدهیهانوک هدنندوع ندنرفس نا ربا كن راترضح ناخ ملس

 ناسحا كارب رلکب ءرکصو یکنلکب قایه-هلکبا بلح ین و اه تفطاع یلابقتسا هلا هسیفن و
 جء ىدا « یی «دوحبا « انشا را ؛رعاش یدتالاحرا هد ٩۳6 یدلروس

 تموکجب هددسور هنس قرق ) هداز نوطالفا ۰ یدنفا شیورد د )

 بناوطاةرو* ردنوفدم هدنشابراکس یدلوا توف هد ٩۳9 یدنلو هدهیعرش

 ۰ ید

 هرهطهیراهع رک ادلوناطاسنیدلاءاترضح . (یناود۰ یلج یادم )

 ردیم و دشت كش وباب بانج ندد الو دل وتم ن دکب رضخ هدازکب نايل ینایمرک هلن وناخ
 هداروا تدمر هدقدنلوا ان یسهنکت هطلغ بواوا یش بحاص راصح هرق



 س ٩۰

 یدلوا توف هدنامز یارکتلود ) یارک نیما ( ییود یحدرد ردناخ یارک

 هدکلرب بولوایاغلاق همارک مالسا یردار ( یارک كزوا ) یود یخشب
 ۰ ردشلدا لزع

 یدرک اشیناودندلالالح یداندابطا یردد ( ییوزق ۰ ءاشدجم )
 ندنسح ی راهم بولوا روا هدهمر کمهکم یدلوارهامیخد هدبط نف بولوا

 بیبط ۰ عاش " لضاف ۰ ماع یدلیا تافو هد ٩۲۸ یدلدا بلح هتداعسرد

 هبنآرق روس تاطابترا ۰ یریسفتر ه.یئاشا ندعف ؛روس ( یافت ) یدبا
 .ةوبح .راحرش هفقاومو هدضعو هیفسن داقع * تفاهت ۰ باتکرب هدنفح

 جاقرب ۰ حرشررب ءزحومو ههبفاکو یجوعاسیا ۰ یسهجرت یسراف كناویطا
 . رد ارعش رک دیو هلاسر

 یروخاریمو ید كن رات رطح لوا ناخ ملس ناطلس  (للقیب «اشایدجع)

 ناتسدرک هد ٩۲۳ یدلوا یسیکب رلکب نوزیرط هدشوباه سولج بولوا
 یا هل روهظ یسهناقداص تامدخ هداروا بولوا یسبلاو رکب راید هدنناحوتف

 یردارب یدارویغو عیهثیدلیا لاح را هد ٩۲۸ ردشلروس ناسحا ترازو

 رد ( اشاب ییطصم ( یودخبول وااشاب سيوا

 یلکبیمارق ردیسهدازهعرک كنبراترضح یاد زیابناطاس (كب دجم)
 ۰ یدلوا د.هش هده را هد ۰ یدشلروم ناسحا

 هدیطع ردیمودخم كن 1 دخنیدلالاک ( یلح یخا ۰ یدنفاد )

 یاتدزاب ناطلسیدل وا نشر هنساغش راد لوماتسا هلبسح یقادخو تراهم

 هدننض یراضعتسا همعطا قفاوم هبط قلارارو ییبط نونا نیبام هدنسولج

 . دسح یساقفر هللوا ناسللابذع یدلوا یهاشداب بحاصم هدمب یا ۳

 لع قلارارب یدل وا یش یک ًابقاعتم هدهسدناوا وقد ندتمدخوا بودا

 تو وا فا فو اطا رش انا هدنناخ ملس ناطلس تنطلس هده یدنلوا
 الا هدهلملق تدم هلضسح یتقادص هدد.ٍدلوا لوزمم هدیهاشنهش لاح را

 یفاشماما یدلیالاحن را هدرصم هدندوعبودک هج هد ٩۳۰ یدلوا یثابیکح
 یدا لکد كسکا هلسیشیذر نکيا زواج ییاسقط ینس ردنوفدسم هدنرق

 هربخو یلروحو یدنای بتکمو هسردمرب هدهنرداو عماج رب هدنسهلکسا شع

 عج هکر نوا هدیلبش هدلوطاناو چوایرکیدیبلجیخابوسنم هنمانورچواهدیلوب



 مو
 یراترضح ملس ناطلس بولوا یوزنم هدماش ردندهدنیشقن رابکو ندنناختا
aهلبدیدمالک عش هدیخکیا بولوا مالکر ی ءدیحترب ردشمروم تراز هعقد کیا  

 هدک دلدنا لاّوس یبس ثكنرامروس تواس ندهاشداب بانح ردمل وب هدایاص و

 نامزلا میدبهدنم* ف ع هکنوح مدلیا مالک عقادتباهلیا توکس ندنسحییالو 4 هم ر» ۰ 3

 یرق یدالوا توف هد ۳ رایدروس « یدلوا دیا هداعلاکباز ریم

 ۰ یدلیا دوست یتسهشهش كنيدلابطق ۾ ۳ ردهدقشمد

 بولوا قرفتسم دص كندلاسهثیا . ( هروشیجا ۰ یدنفا دج ) ۷

 خاقتنا هدند رکص نوک جواندنامزوا ردکرک هسلوا عقاو خالسنا «دعایح»
 یک ییدد نیع هدنلاس ٩۲۵ یدا رروس «زکیدنا نفد هسرلیا روهظ یرانآ ۱

 دلوت هدسنوت . (یشونم"یسنوتدحم) -۰یدلواتوف هرکصنوکج وابولوا مقاو

 بودک هرصمندنفردم هشیل اهنسا وه یدرونواهداشاب دو كر ەلكەتدا سرد بود |

 بولوا روهشم ثدح ردنوفدم هدنرق یفاش ماما یدلوا توف هد ۶

 . یدا فقاو ههرشع تفارق
 لیصحلاب بولواندندافحا هداز فرصم ( هدازهحاوخ ۰ اشا دج ) 5

 ناسحا ترازو يا بولوا یجناشن هنیرب لح رفعج هدعب یدلوا سردم ِ
 ردم . لقاع ۰ نهذ قئاف ۰ کد یدلیا لاحنرا هد ٩۲۵ اب هد ٩۳۳ یدنلوا

 یسهاقم نمضنمیوشتو میت هدءهرک اذم یا هدنرفسرصم یدبا کرب عاش
 یدنآ هسلوا E هح رکا قردلوا نواه روظنهلهوایرادحا ترضح لوبقم .

 ۱ یدا ظومم یصن هرادص ماتم
 دن لک هدازهشكنمراترضح نایلس ناطلس ردیلهیساما . (اشاب دج ) 1
 دم زا رایدروب بصن یحناشن هدنراشرمشت هتفالخ ماقم هلغلوا یسیجیاشن ۷

 ۰ ىدا لالاطسوتم یدلوا توف

 هنیردب ردیدالوا دشزا كناخ یارک یلکم . ( لوا.ناخیارک دل
 ہد ٩۲۷ ردشلوا یاخ مرق هدنسهمایذ ٩۱۸ یدلوا بلقتسمو یافلاق "

 یرالغوا هدنتدوعءلردبا بولغم راجلب هللا ( ناخ یجرومنب ) یناخناهردژا
 یرمو دنیب زکبس دم .یداوا توف هلیسهعاسم .رایارک او ی ۳

 هدهسیدلوا یاغلاقهنرردارب ( یارک اباب ) یدنا یلتریغو دهاحم ردلاس زکس یللا
 مالسا هدیمودعرب رایدلوا توف راز هل ردارب هدلاوش هللنع هدننحر ۰



NL TS 
 رد, دنفآ دج یودحم كوي ۰

 هدنهدخوا یدا بست هدرا ناخد زاب ناطلس رصع ( كب دج )

 یسع یلروغزوا ( كب دم ) -- ۰ ردیسیناب یدجسم زوکءهرق یدلوا توف
 ناطاسمافیداوا ندهروهشمیاماقرهنل و هدنامدخ یکی رد ردیلعو| كناشاب

 یدلوا کب ناصلیا هرکص بولوا لوزعم تدم رب هرکص ندناخ دم

 هدراذرطوا هدعب بولوا کی هزغ یسهنس یضق رصم یدلاق هداروا هحرلهنس
 رابحهود هدننافو ردیلهسورپ ) زودهش ۰ هدددج ( -- ۰" یدلوا توف

 یردب ( هداز یهلا ۰ یدنفا د )-۰ ردندهنظم یدادیا نفد هثناتسرق

 ۰ یدلوا توف نکیآ زواجه ینشایزو یدلوا فلختسم ندیهلا النم

 یسکبرلکب هنسو هد ٩۱۲ بولوا نداما ( لیفوص . اشا دم )

 ۰ یدلوا توف هد ٩۱1 بولوا

 ندنسردمو ندنسالع یرضع دز اب ناطاس ( یدنفا یرشن دج )

 دج ) --۰ یدنافلأت نمرات (یرشن) یدلواتوف هدنسهربخا مایا بواوا

 یا داب ناطلس رصعبولوا یثاب نابکس هد ۸۸۲ ضیفتلاب ( زواپ ۰ اغا
 ردبلاراش (یمال دجم)-۰ یدایاانینید>-*مدقشوخ یدلواتوف هدنلئاوا

 دراز هروا هداروا یدلوا توف هد هسور یدا ندهنظم بولوا یدنیشقن

 رادهنیزخ هدنرصعیرلترضح لوا ناخ ملسناطلس (اغادج ) --۰ ردشلسا نفد
 ( كد ) -۰ یدلوا توق هدرصعوا یداتاذرب ربتعم بولوا یشاب

 دچ )--۰ یدلوا دیهش هد ٩۲۰ هدننرح نارا بولوا کب نوزبرط ضیفتاا
 .ردشلوا دیهش هدشرح ناربا هد ٩۳۰ هداز اف رر ( كي

 یدیشلواابطا سیربولواندهصاخ یابطا ( هدازیونیق۰یدنفادم)
 ۰ رددنفا دم یودخم یدزاب هعوجم رب ندبط یدلوا توف هد ۰

 یب یدنحبولوا ندندالواهسک ارحیارعا ( هداز یتارع ۰ یدنفادج )

 ةندم بولوا رهاظ یتمارکو فشک یدلبا تبانا ندسرفم نب یلعدیس نکیآ
 .یدلوا توق هد ٩۲۲ نکیا روا هدهرونم

 ندنسامایرلترضحناخملس ناطاسزواب .( یلغوا زاقروق اشا دمع )
 ۱ ۰ یدلواتوف هدرلاروا یدلوا یسیکپ راکب شبحبواوا

 كندنقرس هلا دبع هحاوخ یفخد ( هداز یرازن ۰ یدنفادع )



 ی

 ۳ : ۰ رد قلم

 ینا دیزباب ناطلس ضیفتلاب ندنوباه نوردنا ( زوکهرق ۰ اشاب دج )
 هینوق هد ۸٩۰ هلکما راهظا تیدوبعو تمدخ دنن واه سولج كن راترضح
 هدنامس هدنتح بویمهکح اشاب دجا هدازکسره یهحوتوب یدلوا یسیکب رلکپ
 .ردشلوا توفهد ۸٩۳ ردشفلو

 هد ۸٩٩ یداوا جش ردد رع كنهفلخ ییاح ( یرولب ۰ دم )
 . ردشلوا توف

 بولواندبرع یالع ردیمودخم نجرلادبع (  یواهءریلتاوبا ۰ دم )
 ۰ ردفلأت كنوب (عيقشلابيبح ىلع عيدبلالوقلا) یدلوا توف هد ۳

 .كنیردب رديمودخ كنالجم نب نسح نب تاکرب ( دمج فیرش )
 یدا مثحبحاص یدلّوا توف هد ٩۰۳ یدلوا هکم ریما هد ۸۰٩ هدشتفو

 ۰ رد (تاکرب فیرش) لغوا
 ردیمودخخ كکب رضخ هدازاشاب رو (  هدازکبرضح ۰ اشا دج )

 یبکب رلکب ییا مورو ربزو هدعب تولوا نداما هدنرصع یرلترضح اف
 ندنراسا یدلوا ربسا هدرحرب هلسهحاسم كناشا دچا هداز كسره یدلوا

 هد ۶ یدلوا ۰۱ هدجا هدازهش هلا لع ندنرازو ءد ۸۹ صالح ادعب

 ید هدهیساما یدای تراعو هاقناخو هسردم فنطل هدهنتسا ردشلوا توف

 . یدیا رخ لهاو دعتسم ردراو یسهکتو هسردم

 نسح یجاح ردیلرسکلاب ( هداز ینسح یجاح ۰ یدنفا ییاج دم )
 النم ون ۱ یدبا عماح هدهعر نسح یسدد ردمودخ كننطضم لعوا

 یتیضاق هسورت هرکصو لوسلک هدعبو یسردم نح بوروک سرد ندناکی

 بولوا یسیضاق لوبناتسا هدعب بولوا یبردم نص رارکت هدب یدلوا
AAیدلوا یرکنعضاق لیا مود هد ۲ یدلوا یرک اق یوطاتا ۳  

 یداعمک یاش یش ردشلنا تافو هد ۱ یدلاق ددغو هنش رک نوا

 ردیعاش یدیابع هخاشمو العو لوس یلاقصو نوزوا یو «لزوک ًاهحو
 ردق هماعنا ءروس هیواضم یضاق یدلدنا نفد هاروا تولوا یبماح هتعاا

 یرامودخحم زدراو یراثآ رتاس ۰ ینافل فارغ ماتا ۰ یضیراقن*یسهبشاح

 هکردبدنفا هاش رضخ ندبا تافو کیا مک هبا اش یدبحو دو یدنقا دج



  FAی تا ی ۳
 ِ  Iطب

 ۱ ۱ ات Sm ی

 یودم كنسح نوزوا یرادمکح نارا ( ولروغوا ۰ اه دم )
 قر هلوا ربغم هننرد هرکص ندعقاو تاب رام یدلوا یسلاو ناهفصا بولوا
 داماد یرهنلوا وزت یرلهمرکمهع رکو یدلیااجهلا هنب رلترضح ناخ د ناطلاس عاق
 هلعاتسا یتافو كنیرد هداروا یدلوا یسلاو یلوطانا هد ۸۸۳ یدلوا یناطاس

 ۰ ردکب دجا یودخ یدلوا توف هدءرصوو یدورو هناربا ةصخ رالب
 بول وا ندندالوایورنیدلالالحدحم ان الومترضح ردینامارق  (اشا دم )

 . مظعا ردص هد ۸۸۲ یدلوا ریزو هرکص یا نوا یحاشن هد ۸3٩ قرتلا

 . ندنسهاسم هدقدروس لاح رایرلترضح یی دع ناطلس هد ۸۸٩ بواوا

 هرکی راترضح دی زاب ناطلس یتاود روما یظاعا یکرلاشاب دجا تدکو قح ایشان
 هلصلخ (یناشن زردوئدم ەدنەماحەد وقموق ردشلواتوف هدوبب ودا هرادا ردق

 یردارب رد (كب ینطصم ) ودع كنو: (كىلع) یودخ یدبا لضاف « عاش
 ۰ ردیدح كرل ( هدازیلح هرق ) بولوا (یدنفانیدلاماسحیلح هرق) ندناضق

 یدجسهدنءاط اء ردیمودخم كسايلا جش .. ( یضاق یراص ۰ ءدددجم )

 هدد رمان یسع هددنطصم ثكنسودنک یدلوا توف در۷ ردن دیبا عن ردراو

 ردموزبرط ( كب د ) - ۰ یدلدبا نفد هناي هدنراتافو ردراو یرامودخ
 کب هرقنا هد ۸۷۲ بوتلو ردق هنس شب نوا یدلوا یشاب نابکس ضیفتاب

 هد ۸۸۷ ردشمتا تعنع ههمرکم کم هنرزوا مازهنارب هلفلوا ماهو یداوا

 ۰ ردشلوا توف هدنندوع هدنراخرات

 ندهیلط ردندالوا كنيارم.ها نیدلا لاج ( هفلخ یلج ۰ یلاجدح )

 یفد نوعاط هلمارکآ یرلترضح یا دیزباب ناطلاس یدلیا لیم هفوصت نکیآ
 نکیاهدلو هد ۸۸۷ یدلوناصقن نوعاط یدردنوک هیاعدههمرکم کم نوجا
 . ینهش یسهواز اشاب یع هدلوبناتسا لج ( مساق ) یدیح ردشملا لاحرا

 . - ( یدنفاناضمر ) یسهفلخ هنر یدا ملاعو ام یدلوا توف هد ٩۳5 نکیآ
 ییدرا هدیسهفیلخ رب یدبا داعم ؛ربعم یدلوا توف هد ۹6۱ یدلوا 3

 ٍ ۰ رد ( یدنفا نانس )

 ند رع یالع یدلباتافو هد 4 ردمودحم فسوب ( یونس دج )

 دم دیس ( یجهال . دع ) -۰ ردشمزابیدبحوتلها ؛دیقعرش بولوا

 (زارنشلک )یدلوا توف هد۸٩۸ ردندحاشم نیلک بولوا یدیرم كشخرون



 یتحو یو تالاک لصح روا داماد و لع هداز ی

 راقایرت یک نوبفا ینیدوحو هجرتایدتلا بصنیحناشن یراترضح عاف ءان
 قحهلوا لئات یخده را زوو .دشتستلود نددوجو هسا بارح هللاعتسا 3 7

 ۰ ردشلواتوف هد ۹ هدنشاب م کم راچهت یدا دعتسعرب ط

 بوروک تییرت هدنواه یارس بولوا یدتهم ا ( مور اشا دج ) .

 هدعب یدنلود هدننابراحم هبنوق قرملوا رادرسو یک رلکب یدریک هنکلس اینا ۲
 هد ۸۷۹ یدشلوا لژع هد ۸۷۵ بولوا مظعا ر زو هد ۲ یدلوا رزو ت

 توف ًابقاعتم یدادا لزع هلتقفوم مدع هدهلیلق تدم بولوا یسنلاو هینوق
 عماجرب هد رادکسا تولوا کز «دعتسم ردنوفدم هدنعماح هدرادکسا ردشلوا 9

 - « ردفلتیترادصردشعای هرو

 هاش رضخو تباا ندلو مارب یباح ( رز ٠ ىدا دم )

 هفرطوا یسهسردم یدلوا یسردم نحو ددارم یدلآ تزاحا نسدنفا "
 یهلاسر هدهتحابمرب هلاهداز هحاوخ ردشلربو یان كو هشوقوت دلکشودآ ست

 بودک وزا یسودنک ردشلر و دهدازهحاوخیهسردمب وا هلوبقم

 هدهسیدنل وااطعا|هس ردم ندنداعسر دهرکص ی دتا یاقن ا ین وب نسح رحا ت بودنا نط وت ۱

 یدشناتافومد ۸۷۹ یذلوا یتفمههسورب لاها زو هدنرعرخاوا ردشماک

 یسردمثیدم راد( یلحاشا )ندندالوآردیدنف نم دلا نکر ندرودصیودٌ 9

 یند ( یلحدحم ) و ردشلوا توف بودکههنردا نداروو هلوناتسا یدا
 هد ٩۲۵ یالبا راتخا دعاق هددسور ج موم ندمهاتوک بولوا ندناضق 9

 ردیلهنسو ( قانشوب ۰ اشابدجم ) -۰ ردنوفدم هدنساج مربدلپ یدباتافو

 اهابد مور قرملوا یکب رلکب هدعب یدلوا نداسا ضفتاب ندنوباه یارس 3
 3 .ردشلوا توف « هرکص ندا 2 ۵ ردشلوا ید رادرس هنرپ

 یفارطادلرهش قرەنلوب هدنسهبرام لوبناتسا ( ولیاچقآ ۰ كد ) .
 - ۰ ردشلوا توف ًاحنودم ردروسجو روغ رمارب نالوا شعا قارحا

 یارس قرهلوا یسهدرک تیرت كناخ دجم ناطابسب حفلاوبا (ئدضا دع )
 نفددنسهکت رلیدنه هدارمبقا هدننفویدلوا یدایرهش رادحملس قرتلا هدنواه
 ۰ ردشلیا لاحرا هد۸۸۲ ردروهشم رسم ( زاقروقن .د یس. ردشلیا
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 ۰ ردکنو تاحنرن و نامسلط ناک ینازاتف داقع

 هد ۸۰6بول وا ندیع یالعردنلغوا رابلادیع ( یتعرصن وا د (

 ۰ ردکنون (یتععرات) یدلوا توف

 مارب یجاح بولوا نکاس هدیلویبلک ( هداز یحزاب ۰ یدنفا دج )
 یواح ی ٩۱۱٩ ردندهنظم یدلواتوف هد ۸٥٥ بول وا ندنسافلخ كتلو

 ردب دهنماریپ هنظمو افلخ یخد ) ناب دجا ( یردار ردراو یسدج

 زودیف ( كن دع ) --۰ ردفلوم نیقشاهلاراونا ردنوفدم هدنناپ یردارب

 ردیمودنم كکپلیلخ . ( كب نیدلارظا۰ كب دج ) --۰ ردیمودخم فلكي
 تفلاح هرال رصم ادسا قرهلوا یب ناتسسلاو شعم هد ۸۲۲ هنر كا

 هرصم قلارارب بولوا فرصتم هسابارطو هرصق یدلیا تعواطم هرکصو
 ردلا-چوا شّلا یرعیدلواتوف هد ۸:٩ یدشهشروک هلنریما رصم بودنک

 ۰ ردو ندا رسا یب دمت ینامارق

 عاف ( اقا .یدنفا دج ) =۰ ردیمودغعاطندس (دیس .دج )
 یبدیمرک  (د)- ۰ ردکن وب یدعس یسه رقابابقا ردندنآ نع نالکھ لہ رات رمح
 --۰ ردیاب ید هرانم لزق یدلدا نفد هدهسورب «دنتفو بولوا یشاب

 هدروخروخ هکردیلغوا یسیشاب یجدیمرک كنرلترضح خفلاوا (دیپ دمت

 تو وا ییا اخ (شمد) هدیوا ر در وش مهتاب ا و
 نیسح یثاب یقاطوا ( یدس ۰ ك دمج )-۰ ردنوفدم هدنا یسودنک

 تندیس ییدلیاانس هدننافو یدا حر ندنوناهیارس بولوا یردارب كناقا

 ۰ یدلدا نفد هدنک وا یار

 ردندنانغ لاجر نالک هلبراترضح ماف (  سورخ ۰ یدشفا دج)
 تافو هد ۸۷۳بولوا ندناضق ) یا دج ( ۳ یدلدا نفد هدرلیع

 ر صع (ك دج ( E ES «ردراو یماحریخد هدلوماتسا یدنل واتبسن 2 ی یساروا ردیقوم (یسهرق یضاق ) یدبای درب هدنسورلپا رادکسا دليا

 اروا هدننافو ید ینیدنسویق یرکا یدبا یشاب یبوا .دناف ت
 یسیشاپ رظاش كننراترضح حاف ( اغا دج ) --۰یدلدا نفد
 ۱ . .یدنلوا نفد داروا هدننافو هات ییعماح

 ردمودخ رفصا د چ رنا ونا ندندالوا یرزج 5 ( كى نی
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 رفشلوا توف كرەلك یسهناد و هل رشت ههيلاطنا .

 ) یورشع ةا حرش یدلوا توف هد ۲ ) یدنک عاقبلاوب دج

 ۰ ردمودخم كنىراف نىدلاسمش ( ءاشدح ) ۰ یدتنا فنأت

 ودیمودخم كنيرب ندنسالع نی .( ناکام ۰ نانمرا نب دع )
 یسضاق هسورم هرکص « سردم ردشلبا قوفت هنسالع یرصع هرکص ندیرانف

 ترهاصم هدنرلاراهلکلبا جوزتینسهع رکیرانف یدلنالوبقدنسم می ادعبیدلوا

 یسردم ناطلس ) هاش دج ) ییودح یدلوا توف هد ۸۰ یدلوا لصاح

 یدلوا توف هدنا ناخداح ناطلس رصع رخاوا بواوا یسضاق هسورو

 رکید كناکیالنه ردبیلح (نسح) رادرتفد ودع كنوب رد داللضف یک یرد

 ( یدنفا دجا ندلاسش ) یسهداز كنو بولوا ( لاب فسو ) یودخم
 بولوا دعاقتم هلغلوا د عقم هرکصو یضاق هدنلوسلک «یکرب .هساما ردندناضق

 لغوایدبا لملایوق ۰ «مالکلا راثکم « بیدا « بہم یدلوا توف هد ۰

 یرکیدردیعاش یدلواتوف هد۹4۱بولوا یسردم نح ( یضایز هاش دج )

 ید انشا هنونف یدلواتوف هدنرفص ٩36 نکیا سردم ( یدنفا هاش د )
 ۰۵۹۳۹ تولوا یسردمثیدلاراد ( یدنفا یطصم ولبقل یاجاشا ) ندنداقحا

 یدزابهیشاح هنجاربم كشرشدیس یدا فیح « میاح " لضاف یدلوا توف
 توف هد ٩۰4 نکیا یتفمو یسردم ناطلس ( یناکی ىلع ندلاءالع ) ندندافحا

 ۰ رد ( فسو نیدلانانس ) رادرتفد ندالعی ودع كيوب یدلوا

 سردمو ماعسرد هدینا دارم ناطاس رصع ردلعوا ربشب (دج )

 دج )س ۰ یدلوا توف هدرصعوا هن هلا ترحاهم تور تولوا

 هد رق هددسور ردندهنظم یدلوا توف هدننامز ینا داع ناطلس ( لادنا

 لک ie دم ) -۰ ردد شرح یرانفو یور فرشا ردراو یءاحو

 3و ندید ۸۷ بواوا ندنراک | هلذاشقیرط ردیمودخ كاسح نب

 8 ۰ یسا تاذرب یوزنم نداهقفوالع یدلوا
 اوین تک ی یسیضاق عولئای یردب ( یسیلح عولئاما ۰ دم ) 8

 سایا النم یدلواتوف ؛دنرخاوا ینا دارم ناطلس یدلوا یسردم ساعا

 كتنسيضاف سانم ( یدننا دج ) -- ۰ ردع كتهداز هجحاوخ هلا

 حرش یدلوا توف هدمان دام ناطاسرصء رخ اوا نکیاسردم هدهنردا ردناعوا



 یونس هدننافو ردمودم كکي 1 ) ك نیدلانیعم ا ۰ یدلوا

 نانو هدنرحروع (یدجم) یداتاصخد یدلواتوف هد ٨ "یدلوایب

 ۱ ۰ یدلوا دىهش هد ۸۰۶ ردندهدنزاپ یارما

 ردیمودح یراخ "یظفاح دوج نب دج ( هحاوخ ۰ اسراب دج )
 نیدلاءاب دو راطع نیدلاءالع هجاوخ ردیسههرق خرج هدنین نع یدلوم
 ةدنسهص | یذ ۸۲۲ یدتا تبصو کوب ىق رط یدننشق ردد یدنیشقن

 لماکثدحم رب ردشهروس عضویرلت رضح یدنبششینصلحم یدلوا توف هدفکم

 ۰یدزاب ریسفت رب یسراف یدیا

 رجوع (دلب لاصم  هقادنپع یتیم, با
 قرهلواقفر یخدندلارد هنواعس "یضاقو ربزو دهیلحیسوم هلغنوا نداصا
 هحهم زودیدلددا سيح هدقاطراحهدنت راسا ندیبس و یدلوایسکب ر لکی یبا مور

 هد ۸۲١ یدنل وب ہدنتمدح ینا دا ناطاس بول واوقع رهظم هدنرح ییطصم

 ( كب رضخ ) یمودخ یدنا ردمو عیش یدلوا دنهش هدنلا نیدلاجات یا

 یمودحمكت وب ردشفل وب هدنرلانع ینا ناخ دام ناطلس بولوا نداها یخد

 رضخ « دج لع) ندندالوا یدلوا دمهش هددرح هد ۹۰۳ ( كب ردنکسا )

 . رددوحوم نالا یدالوا ردرلشلوا رادمان و فورعم یخدرلکی (نایلس

 یرانف النم ردنمودم یردرک دج . ( زا نا ۰ نیدلاظفاح دج ) ,

 یدلوا بلاغ اکو یرانفهدهرتاسو هب یرانف هدعورف هدهثحایم یدبا رصاعم هللا
 . ردشلبافلأت یمظعا ماما بقانمو هزازب یاواتف یدآ وا توف هد ۷

 رارف هکنلروجت هدننوفیرد زدیمودخمثكکب ىلع ینامارق ( كب دم )

 هلسهناعا رو هد ۸۰۶ بولاق قازوا ندەسوق زواج ندنسنوا یدتا

 ضوع یجاحهدهسیدلیا منع هکمر وکلا یهسور هد هشغرق یداوا یبهنوق

 رارف هلکمنا دورو یشعن كلوا ناخ دبزباب ناطلس قلاراوا بودا هعقادم اش شات

 . زرویچاقهبوب هلک یشین رب كرالنافع» یسیرب ندنراعدن نکراچاقیح یدنیا
 ېلج بوشود ریساهباشاب دیزیاب هدمب یدشعد «زکجهدبا هلماسهن هلباییلناجای
 ینیربما رص#یرالغواناضمر تیام رایدروسوفع یراترضح ناخد ناطلس
 ردشلوالکو كب یسوه ىشادنرقەدەموق هدندم و ید وا ریسا هلا قوس هنرزوا

 هد ۸۳۰ بوشاضوا هل رلکب نابمرکو هبلاطنا یهدنفارطا دن صالحتادعب



  aیا  Eب م 8 ۳

  0. ۴اما هدب نل . Eنکو نرش

  ۲ربعاناتفو ءرکسیداوا لصفم نتمزا نکلبوک هجا ترابا 3۹2

 ٠ بولواهمرکشکمریما هد۱۱۰۱ردیمودخ كنيسح فی رش ۰ ( كا نسع)
  ۱۱۰۳"یدلیااشرادلاحتراهدبب بولوا لصقنم هد ` ۰

 ) یداوا ینالنع دق سردم :( هداز دشار .یدنفادع نسخ
  ۱ ۲ 3یدنفا دجا نصح ) -۰ ردنوفدم هدهدد نکسک یدایا تافو هد )

  > 1بس. ردشاواتوف هدمدحوا یدل وا ین رجم هد ٥٣۲ل ل وایت راهم ءدموجناع

  0نالیدا نفد هوا هللا تافو هدنسهحایذ ۱۳۹0 ْ یدنفا نیسح نسحم

 هنرظات فاقوا ردسودحمكندننا (دوعسم نطصم) ندنسافلخ نوباع ناوید

  ۰ 3یدلوا یرادهسک نواه ءاقوا یناکحاوخهمراب هد ۱ برا ۲6۶

 هدکدشل رب الاوسلعەللاعبابیاروش ہد ٥٥وی تاک شاب الاوسلحم دنس اید

 " ترادض دتاننهاید هو و باک شام هدنوالایزاچ هد و قا .

 یریدم قازوا ةيزخ هلیفلاضعا الاو سل هدوالامیر ۳ و ییجوتکم
  3یدارهام بناک یدلواتوف هدنزوقط یمرکی كنلوالاعسر ۲۹۹ بولوا .-

  ( 9داو هد ۱۲۳۸ بولوا ییودخم كشدنفا یهو اص ( یدنفا دج نسخ

 زیزعلادبع ناطاس رصع بوزک یرلهرش هلیتاتک لامو تاریرحت یدلیا
 زدعاش یماوا توف تک - ۱

  ( 3هدنماسقنا هقوجلس بولوا یودخ كکب نامارق ( كبد
 یضاق یدتبا طبض ییهینوق قلارارب ندندب كرایقوچلس یدلوب توق هدەینوق
 ران" ہد 2۷۸ یدتیک هک انمرا بوزاقبچ ینوب هلبا ہدلب نابعا یومرا لا
 : افا ییرلهدازع هللا یئادنرقو یتسودنک بوردصاب هدلرب ینو یرکن

 | القددر  ۱

  2یدلواكهنایانیدا هدنافو یرد ردنعودخ ككب ندا (كیدخ)
 هدنراص زوک ندبا هلتکرح هناربدم بولوا رصافم لبا ناخ ناخروا ناطلس

 یدلوا تو . ۱
  ( ۰ 3بوسنم نما« هداروا بوک ههسور ندنارا ) یرتشکتا هغ

  ۰دیدحردندهنظم یدلیا لاح زا هدلوا دارم ناطلس رصع یدلوا نک اس اس

 توف هد ۷۸۳ بولوا ندنحاشم راک ینولخ (دج ) - ۰ ی يحاص



 هد ۱۰۰5 یدلوا یسیتفم هرقنا سردم ردیداقوت . ( یدتقا مرع )

 بولواروهشمهلقلشابع ( یدنفا مرحم ) --۰ یدیا لضاف یداوا توف نیدتک

 ۰ هینوق « ماش سلبارط ۰ سردم هلا لیدبت هرکص یدلوا یسادغک ناتسدب
 قاخنسح یدلوا توف هدنسهرحالایذاج ۱۰۲۸ هدءهربت یدلوا یسالنم هربت

 هنسو هد ۱۰۱٩ ردل هرفاب ( رودنفا مرحم ) -۰ ید,شلوا یحاص

 ردلاع یدلوا توف هد ۱۰۲۸ هدعب بولوا یسالتم باح ء دادغب  سیرق

 ردشلوا دعاقتم بولوا النم . سردم ( یدنفا دجا هداز مرحم ) یودع

 اص دم یودخحم كنو یداوا نفد هدءدد نکنک یدلیا تافو هد ۷

 توف هدلوالا عسر ۱۰۹۳ بولوا سردم ( یدنفا مرحم ) ۰ ردیدنفا

 یسلاوهتسو هد ۱۷٩ بولوانداصا ردیلهنسو ( اشامرم ) -۰ یداوا

 «:ردشلبا لاح را هدعب بولیدا لع ةئسوا ۍدلوا

 . یذاج ۱۰۷۵ بولوا یسادمک كناشاب دج لیریوک ( اشاب مر )
 ۱۰۷۹ بولوا یسیلاو یلوطانا هلترازو هدعب یدلوا یساغا یر هدناوالا
 ۱ ۱ . ردشلبا تافو هدنل و الایذاج

 هد ۱۱۰۷ یدلوایاب یجاروط ضیفتلاببولوا یرهکی ( امر )

 شاب یناجوا یجهبح یموددخحم ردشالا تافو ًاققاعتم بولوا یشاب یحو

 نفد هرادکسا بودا تافو هد ۱۲۰۳ ید ( یدنفا لعاسا ) یسفیلخ

 ۰ ردراشلدا

 یدوبش ) ندناضق ییراصحهرف ) یداماد رفعح دیس ۰ یدنفا مرح ۳

 ۱۱۱۰ یدلوایسالنم هروتم ةندم . النه ,سردم ردسودخ (یدنفا نطصم

 هد۲۳۷ پولوا ندنیسردم ( یدنفامر ) --۰ ردلاءردشلوا توفهدنمرحم

 بولوا یولوم ( هدد مرح ) - ۰ ردشمزاب هبشاح هب یاح یدلوا توف
 ۰ ردیعاشیدلیالاح را هدیناخدیحادبعناطلسرصعرخااوایدلوا نک اسهدربمزا

 ..هدنشاب یرکیزوب بولوا ماهسردو یعش هینایلس ردیناتسیلا ( یدشفا مرع )
 ` ردوا توغ هدنزگس نوا كنلوالامر ۲

 هد ۱۰۱۲ ردیمودخ كنیغوبا نن نسح فیرش . ( لوا نسخ )
 ه ردشلیااق رادلاح را هد ۱۰۲۰ بولوا همرکم ۀکم ریما

 ردیمودخشكنیم وبا ننیسحنب نسحنیدجا فیرش . ( ینا نسخ )



 رک یه تا —

 زی ضقتااب ندنلفناوید ) یدنفا محرادج بح )

 اش هد۲ ۲۰ بواوا یحکسلکب هدو یدلواقیفریناک هلاکم »)۵ بواوآ

 ییمارتفد هدنشب كلاوش بودا تدوع هد۲۲۷ یدلوا یربفس سرا هایس هاب 3 ات

 ۱۳۳5 بولوا یرظان هرمام ةناتعبط ,د۲۳۵ بولاق هحرلدنس لزملا دیو

 «یشنم «بتاک یدلدا نفد هه راپ بوداتافو هدنزوتطنوا كنسهدهقلاید
 ترفانم هدب رانی هلدنفاتلاح ردراو یمهمانرافس ىدا فقاو هن هبسایس روما

 هرد (عاخ هبیسن توفص) هسعاش یسهعرک يدا راو

 رخاوایدلک هلومناتسا هد ۱۲۵۷ ردیلرکب راید ( یدنفا نطصم بحم )
 ۰ رد عاش یدتا لاحت را هدیناخ دیجادبع ناطلس رصع

 بیقن هد ٩6۰ بولک هلوبناتسا ی ادمب ردیدنکشات (  یدنفا مرتع )
 هدهوصایاردشلنا تافو ةأعف هدنسیکیا یمرکیكنرفص ٩۹٩ یدلوافارشالا
 یدیشمربدکیر هاالماو راقعدحب و راندكم زونوا یدنابسنلا جک دیسردنوفدم

 هلفلوا دیهش (نایعشرتما) هد ۱۰۰۲ هددسیدلیایصو هفعای تاریخ ینابعش ربما

 هد۱۰۸9 یدنا یتفم هداسینغم (یدنفامرتخ) - «یدلوادوان ووح هرب لاوما

 ۰ ردیعاش ردش)وا توف

 راوشط ضيفا ندهلام ردیمدا كنا-ثام دمت لیوط (اشاب مرح )

 بولوایسکب رلکب هلوک هدعب ۰ یدلوا یرادرتفد ینا قش هرکصو یرادرتفد
 دجا) یودخ ید روربقوقح یدلیا لاحترا هدسنات ملس ناطلسرصعرخاوا
 ۰ ردشوا دیهش هدند اقشا هد ۱۰۳۲ بولوا ندنیسردم یاهلب ( یدنفا

 ٩٩4 تولوا سردم هللا !-ع لیصح ردلاننومطسق و یدننا مرح )
 زدشل وا توف هدناوالایذاج ٩۸۳ یدلوا یظعاو هسا ایلس مدن_س های 0

 یولخ هداروا ردسآوس ) یدنفا مرع ( ب۰. یدا فقاو هلع 73 3

 - ردیدنفا دنحمادبع یمودخم ردندهنظم یدلوا توف دکب یدیشلوا یحش 9

 هنفشد هدزکد هلبلابع قلارار یدلوا بناکو بان ی یر ا ۱

 ناطلسرصعلئاوا یدلیاعجهراب بولک بوراتروق هلتلافکی سو دنکیدلوا ریسا

 ندادعاراید یلابعو دالوا ( سیر ردیح ) ندنمده هلکلتاتافو هدثلات دام

 ییا رهام جاج ي



 4۷-2 دین
 بنات هدنسهدملایذ ۱۲۰ یدلدبا لزع هلفلوا شارف ریسا بوشود ندنایدرت
 كنرخالا عير ۱۱۲۸ و شاسا لزع هدنمرع ۱۲۲ بولوا یلوطاا ردص

 یس یدلدبا نفد هنعماح اشاب نسح هد رادکسا ردشلنا لاحرا هدنژوقط

 عضاوتم ؛یحاصقلخ نسحو عاش .هبقف ,لضاف بولوا هدیسر هرب ناسکی
 یودحم ردراو یرعش ناوید ردنکی كنون (یهش) قیاقتش لیدم ید

 ه دهسیدل ر و قیول وم هطاعهد ۱۱۳۵ سردمهلادلو هد ۱ ) یدنفادجا )

 هد۱۰۸6(یدننا قطصم) یمودنعرکید یدلواتوف هدنریرکیكنهرع ۵

 قحا۰هدازیدحم) ندندافحا یدلواتوفهدنزوقطیمر کی كنبح را ۱۳و هل ادلوت
 «ردشلدنانئدهنسویق ه ردا بولواتوف هدا ۱۹۵ نکیاسردم (یدنفا

 هلادلوت هد ۱۱۷۷ ردیلهسورن ( هداز وانم ۰ یدنفا نطصم یدح )
 ۰ ردیعاش یدتساتافو هد ۱۳۵۱ بول واسردم هد

 ضیفتلاب ردیسادک هداو یدح ( هداز اغا فسو ۰ كد بم )

 ۱۳۷ بولوا یبادخت وق ماظع یارزو هرکص یدلوا یرادرتفد مورضرا
 ةنزخ (ك بیع ) ۰ ردشلدنانفدهنن راصحلوطانا هلت وف هدنلوالایذاج

 زوتواهددصاخ ۀنزخ بولوا یدیفح كندنفا (یدحورع) یتاک شاب هصاخ

 راکبیدلوا توف هدنرخالاسر ۱۳۰۷ بولوا یربدم رابنا هلتمدخ هنس جوا
 ۱ ۰ ردشلدا نفد هنکب

 ۰ ردمودخ كندنفا ديج ( هداز لب ۰ یدنفا دجا دمع )

  شردم ردمودنع كندنفا اب دنجاا (هداز یولاق ىدا دع دی )
 ۰ ردشلنا تافو هداروا بولّوا یمالنم ماش هد۲۳۲ یمالثم بح هد | ۲۲۳٩

 هدعب یدلبا ع لیصح بولک هداعسرد ردلهبساما ( هحاوخ ۰ یدنفا دع )

 . دبهکلم یسهلع بتر یدریدشت درک اش یخ بودوفوا یراک مداح
 ندنلاس ۱۳۹۰ ردشلسا نیست اضعا هفراعم سلعو شلوا وا لیوحتاب

 « یحاص لوط د هد هبسراف اصوصخو هسع مولع ردشلوآ توف هرکص
 نسحلا یا ندلا يحم) -۰ یدیا راو ییاسنا ه قسوم « عضاوتم ۰ بیدا

 :ردشلوا توف .د۹۱۷ بولواندنریهاشبرع یالع . ( یلبنحنجرلادیع
 توق هد ۱۱۸۳ بولوا سردم ( هداز داماد ۰ یدشا بع )

 . ردیمودكندنفا لماک . ( هدازرکبهرق ۰ یدنفادج بع ) -۰ ردشلوا
¥ 



 و ۱۳۹4۹۳ واوا یرظا ا نمک ییسا تاموسر ترا

 هدرادکسا ردهلوا تو ا نکراقبح هب یر وک بوش .روباو ندنتنیل

 ' یےعوط هنللاس VTA Sf ك قفو اح ) یودع هحاتروا بردم :

 یرلعودخحم یدا قداص ٭ ءاوخریخ ۰ مقتم ۰ فیفع ۰ ردخلوا تزف وا ۶

 3 . قاروا ىل هجرت ( كب قفر و نم رلزبم یرکسعوس باب ( كدبحو 1
 رد (ب بکع یہ ) یودض بلکی دیحو بواوآ زر

 و وريف دج نبوق ع  (یدابازوربغ«یرکیرهاطوادج ندلاد) .
 تاحاس" ردشكوا هتسویب ههنعیضر رکبوناترضحلسن ر ردا رافقرد مودع

 را كازو یدایاتحاصملا اکر وکر وغو ناخد زاب مردایناطا

 اما ( یافلأت ( ردهقف e رقم یدیا هدنشاب ز ی نا یدلوا ۳

 سردمبولوا ندندافح|تندنفا رشاع مالسالایش ( هداز رشاع < یدتقادخ ۰
 و هرکس یوم ا Yo د الم 7

 ِ یا عاش ردکت و هصعش ی دا در یدرا

 2 یی ۲ ۳ یخ ۱۱۹ و یدک هد 6 ا

 ا د یدنفا دج یافوقوم ضفتلاب ندمالقا ( یدنا دمج یدخ )

 ۳ ترق فر ۸۱۷ بولوا یی دسز مد تا ید 8

 یوا یدلح شما * قراشم حوشیراحتحرش < یریسقت مث زیز مااباتکلا ۱

 2 ودورات رقیسهلج كنبراثآ ريغص سوماق یوتحم یدلح یاری سوماق 3

 چ ا یناضقلا یضاقباح ردمودع كنهنعث نيد ج ۰ ( دع ندلادع ) ۱

 ی -۰ ردروهشمخروم ردشلبا لاحرا هدنرصع كتيبات دزاب ناطلس ۱ 3

 ٠ هگنناغمر ۱۰۰۱ بواوایبنساحم شاپ هدنابمش ۰۰ یداوا روا
 ۱ هدنعرم ۰ 1 E مک جهرم کمتر ( ۱

 . ردشلواتوف هد ۱۰5۷ صالتابهدهسیدلوا فوقوم هد ۱۰۰۵ و شاد از

 هد ردا ۰ سردم ردمودحم كتیّماقر یومناتسا ( یدنفا دج ید ) "



SE ۱هفت دم  

 ناتسب هدیوبا یدلوا توف هدنسهح|یذ ۱۲۵۹ یلدا لزع هدنل والایذاج
 یزویبا یس هربشمش یدنا یعاش < باک. لضاف یدلدبا نفد اب

 . ردشا جوزت كیلیعاسا یلدا لومناتسا
 ردسودحم كندنفا نیما یردار اشا وئرب (  كب فرشا رهام )

 توف هد ۱۲۰۵ یدنلوا عارح ناف یدىا هد ۱۳۵٩ ندنمت یوتکم ترا

 ۰ رد(اشاب تع)یعودحم یدایعاش ردنوفدم هدنسهلکسا ناتسبهد وا یدلوا

 یدلوا توف هد ۱۳۱۰ بولوا ندالع ردلیرففک ( یدنفا یهام )

 ۰ ردیعاش

 یارک یزاغو شلوا یافلاق ینا یارکمالسا ( یارک كرابم )
 هد هرصب ( دیس ۰ كرابم) -۰ ردشلوا توف بودا رارق هدنفلناخ

 ب وا غاط تیعج یهدنشابهدهسپدل وب نبعت لبخ هد ۱۰۰بولوا ندذوف بابرا

 ۱ ۰ ردشلوا توف هدنسودنگ

 نیدلارونوسد( ناطلسهجما ) ردیمودخ یارک كمناح ( یارک كرابم )

 یارکتمالس ( یارک ككرابم ٠) یدلوا توف .د ۱۰۳۹ یدلوا یافاقو

 ۰ یدنا نسدالوا

 یدلوا توف هد ٩٩۳ ردلسدق . ( هداز برع . یدنفا دم قم )
 ۱ ۰ ردیعاش ۰ ماع

 هد۱۱۸۹ ردیمودحمكندنفا فراع (هداز قحا ۰ یدنفا لعلثم)

 ۰ ردعاش یدلوا توف

 هدنرخالاممر ۱۲۸ردیلهرتسلس ( هداز یتفم ۰ یدنفا دم ېت )
 ۰ ردنوفدم هدکلدیهش هدنراصح لیامور یدلوا توف نکیآ ندنیسردم

 هرکصندقدلوا یجهرک دن ضفتلاب ندلاع باب ( یدنفا دج دم )
 الات هد ۱۰۲۰ هالرع هد ۱۰۲۵ و ناب هد ۱۰۲ لزعلادعب و الوا هد ۵

 . ردشلیا تافو هدعبو شلوا اتکا سرب

 یناک شاپ تاربرحت هلأشن ندیرکسع رسباب .( یدنفا نیسح دخ )
 رکسعرس هدنناضمر ٩و یردم تار رح بولوا ندناکحاوخ هد ۲۵۱ و

 یروشراد هدنلاوش ٩۱ و یتاک شاب یروشراد هدنسهدمقلایذو یسیجوتکم

 . یروشراددش هدنم رع ۷۸ وی ران یرکسع تافراصم هدنمرخ ۷۶ و یساضعا



 ۱ تن

 « ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنسکیا كنلوالامیر ۱۲۷٤ یدلوا

 هلوف هد ۱۱۸۸ بولوا یرایرهش بحاصم ( یدنفا ىلع حدام )
 ۱ - یدلدبا نفد هرادکسا

 ساویس بولوا ندنسارما لوا ناخ دیزباب ناطنس ( كب جوقلام )
 توف هدندم زا بولیدا قالطا هدعبو ریسا هدرح «د۸۰۶ ردشلوایمیلاو

 لعویلع) هکروشد (یرللغواجوقلام) هشدالوا یدا رویغو عح" ردشلوا
 و ۰ ردندران و رلکب (روط

 اشا مار یسا یب یالا بولوا ندرام بایرا ( كب جوقلام )
 هللزع هد ٩٩۱۳ یدلوا یب هنسو هد ۰ تولوا کب هعود هلته

 قوح كب هدرح هعفد رب ردشلوا توف هداروا یدلوا کب سیلک هد ۶

 یرامودخم یدلوا عقاو قاصو كوشکد ءرکش هاکرب بدرب هکیدبا شلا ریما
 رابجوبق هد ۱۰۲١ ضفتلاپ ( افاجوقلام ) --۰ ردرلکب نافع ۰ رع « مهارا ۱

 : رییلوا توف دعب تواوا ینادخ
 سیربق هد ۱۰۰۲ روند يا اشاب مهارا . ( یدسفا دج كلام )

 ۰ یدلوا توف هدعب ردشلوا یرادرتفد

 یفرصتبوکسا هد ۱۲۲۳ بولواناریمریم رددووانرا ( اشا كلام )

 یفوصتم لیدنتسوک هرکص یفرصتم هیفوص هلیغاجکس لیا جا هدنلاوش ۹
 . ردکب دیشروخ یشاب یجوبق یسهدازردار ردشلنا تافو هدرلاروا یدلوا

 هلمبسح ینلنادناخو یرع دادتما رددووا را هدو ) اشا یئات كلام (

 هدهوهنل هدهمای هدلاح یتیدراو هشب ناسکس نس ردشلوا یاب ییا مور

 بد ۰ یدیا تور یذ یدلوا توف هدنشب كناضمر ۵۹

 ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۱۰۸۵ ردلرکبراید ( یلج دم یلام )

 رده و دم كکی دبشر نام ندننادناخ ر وہ عا ) كر نامعن رهام (

 هدنلاوش ۲۷ یدلوا لخاد هرادص "یوتکم هد ۲۳۸ بودا تره

 یدلوا ندنسافلخ یدما هد ۲2۸ بولوا یسدح هعطاقم هسورت هلک اناکحاوخ

 یسهجایذ یرظان موقت هدننابعشهنسوا یتاکهبحراخ هدنرخالایذاج ۳
 هدنسیمرکی كن رخالاعسر ۵۵ و یتاک هیجراخ تاضورسم هدنجوا یر

 ۲۵۸ بولوا یرظا نواه فاقواهدنسدمرکی كشرخالایذاج 9+ و یدمآ



 2 a ى ا ا فا ت ر :

 روهشم هل وب هلغع ای لعل هدنلثاوا ردشلوا توف هدنسهجسایذ ۱ ۱ ۳ -یدلوا

 ۰ ىدا فشفع هدنشاب نوا زو یداوا

 ب بز وایودخم تان. دنفا رداتلادبع ردیللوبناتسا . ( یدنفا ینطصم ملا )
 ۰. ردراو یراعشآ رشا تافو هدنرخالایذاج ۱۱۲۲ شذوا سزادم

 . بوشیتندنتاتک نارد كنادا لع هدازیکح . (یدنفانطصم لا )
 بوابدنالزعهدنمرم ۱ 4 یداوا ینیع بسا لرط اوز 0

 -الوا هد ۱۵۷ یدلوا اد هناطس هدلاوو لوا ةمانزور هد ۱۱6۵ هدمب

 لوط انا رارکت هد ه4 یدروس هنس رر بولوا ینمارتفد اتا هد ۱۵۱ و

 ۰ یدا مقتسم بتاک ردشلدا نفد هدراو شملنا اش 3: تون ب 3 همان هدننوپق هنردا یدلیا لاحترا هد ۱۱۵6 هدندمزا نوا یخ هبناخ

 نواكنلاوش ۱۱۹۵ ردشلوا رعاش رب عبط شوخ زیقلاب ( یدنقا دجا لا )
 ۰ ۍدلوا توف هدنسکیآ و

 هنس جاق رب هرکص ندنخرات ۱۰۰6 یهبیبهمانهش (  ىلج نامت ) ۰

 . یدبا رب رحت یدلوآ توف هدعب ردشلوا سیوتهعو هلناونءوب
 ( یلح هللادبع یمل ) هدر ردیمودغ مال یاش (یلج لل)

 رایدا یعادشردراش!واتوفهد ٩5۰ هدیسیکیا یدنا یضاقو یدسورب بولوا 3
 دم ناطاسرصعلئاوا بولواندهفوصتم ردل هنتشرب (یيلح یول) ۱

 ردیلهسورب یدنفا ( نسح حول ) --۰ رد عاش یدلوا توف هدا الخ و
 ۰ رد یاش یدلوا توف هد ۱۹۰ تولوا ا 3

 یدک بولوا ندنسابرفا یدنقا دماج هداز لرو (ماخوالا و
 هقلطم هدهسپ دتا لهأت تدم هتفهرب یدا یدرک اتش كندنفا .تزع هداز 3

 ایش ردنوفدم هدنسهناخواوم لغواك. یدلیا تافو هد ۱۲۹۵ یدلوا |
 هلعلوا قئاف هنیچو نسح یرعش نسخ .ردراویاوید یدا همداو هفرظو 3

 ؛ .ییشادا

 ( ملال )

 ..  یسجوتک نواه فاقوا شتاب ندلق  (یدنفا نیما دمع دجام )



E rی  
 aE ا ىدا ناال ردیلیا رسه هدعرق (٠ یدنفافطللادع ق

 5 REE وقوهدن ر رانی لب ا نکردک هب هد اشار مساق ندهطلغ

 ۰ ردرهام عاش ردشلواتوف ست

 ۱ یر ا ردسودح تكنخ للصم یداق و ) اغا یطص نطل (

 : هددسدل وا یسحابروح كولب هدون یدلوا دعاقتم هلا یلکب اب باب یر بولوا

  1 Eیدیآ سیعاش ردشلوا توف هد | ۱۳۰ یدلیا تم دح كرت هلا یسهبلغ گفت ۰

 : e  رلصاخ بولوا ندناکجاوخ ( ىد ذا نایلس طول

 1 ردیدا مش یدتآ لاح را مد ۱۲۹ اوا ۱ ر

 كنید لع نیش ندندالوا یلح مارب ) یدنا ا نطل (

 1 رد عاش یدلوا توف هد ۲۰ تولوا جش هننرب یرد ردیموذخ 8

 1 یدلک هب داعسزدەد ۵ ردنای و ر < ( ظفاح . یدنفا للخ نطل )

 هرکصو یتفم ناروا ردنلرکیراید (  یدنفا ینطل ) یدلوا توف هد ۰۱

 ردلهنطا ( یدنفا رع: نطل ) یدلوا توف هد ۱۲۰۳ یدلوا یرظا سوفن

 هد یناخ دیحمادبعناطاسررصعخاوا و هد ۲۳۳ روند (ہدا ز لابیسوم)

 1 ۰ ۰ رایدا ندا رعش کاخ چواو ید

 a :ردمزتهمردارب تولوا یو لا ڭا یتسح دج ( كب دجا نطل 2

 ینا یذ۱ ۲۸۲ یدنل وا غارح-ه هج راخ "وتکم بودنادلوت هدنسهدعق|یذ

 یلشهاوخح هن قتسوموع “اس ردشلدنا نفدهب وبا ردشلواتوف هدنسکیایمرکی

 ۰ ىدا مک رپ نیدتم 0

 ءهزومب رانا تيرس مشا ۰ ( تب فیطل )
 ۱ نیدلاءالع ¢ هسالع » یدلوا مادهلبلقتدمر هدارواینادناخ یدشلوا لقتسم 1 ی

 . .ددیلعوا كرجاترب هددسور ( یل فیطل ) ۰ یدا بوسنم هقوچلس
 تبطل )--۰ رد عاش یدلواتوف هد ٩۷۲ یدلوا نکاسهدنآ بواب هسردمرب

Gaفطل ( تب و 9 وک كندنفا | یدیسزرک یک  

 ۰ ردرعاشرب نشمزا ارعش رک NR هدرمهم كلا از ناطر ۳

 یدلوا توف هدنناخ نایلس ناطلس رخاوا ردلبوکسا ٠ ( ییاح یلعل )
 . قواخو شاکر دلەنردا ( یدنفا دج یلمل ) --۰ رد عاشر راوخ



PTا  Eمع ی اش ۱ نو  
A hs ee at i aKa a r iو قد  ae a 

 و
 ردورع ییدادبشیا یسادص دیحوتندنردص هدننفو ردشلدا بیدأت ًاعرش

 ۱ ۰ ردراو یسشاوحو حورش ضعبو یسلاسر ندادا

 ۰د۱۳۲ بولوا ندهفورعم یاما (ولردقلاوذ كب فیطل ینطل )
 ۰ ردشلوا توف هدعب ۰ یدلوا وعدم هنواه روس

 نکیا یسردم اشا دو ( كحوک ۰ ید هللا فطل ینطل )
 ۰ رد(یدنفادلبل) ییودحم یدزایراهلاسر بولوالضاف ردشلواتوف ۲۳

 غارح هلایدکیدولا همرتلاب هدنوناهیارس رددووانرا ( اشا ینطا )

 رلکب ماش ٩۳٩ یدلوا کب رلکب هدعب یدلدا دزمانناطلسهاشهرکص و یدلدا

 هد ٩۶۱ تولوا یسیلاو ماش ًاناث هد ٩۳۸ یدلدا لزع هنسوابولوا یسکی

 مظعا رزو هد ٤ تواوا یا ریزو هاسهرص یدلوا نیش هسق رب زو

 هد۹۸ و شلدا دنعت هر هقوتع د ًاط وقس ندت رهصفرش هلال رع۷ ردشلوا

 نوا كننابش ٩۷۱ یدلکح ه هقوتعد هنن ةدوعلادعب ردشمتا تعزع هج

 ههقفو فرصو وح ید ددحو روهتم ردشلوا توف هداروا هدنحوا
 فلت ییهمانفطل بولوا هنالابال یعاضوا یدا رورنم هنلع بولوا یتکراشم

 هکردشلیاان هسردمود جم ( نوناخ نابوخ هاش ) ییارس یسهحوز ردشمتا
 . یدنلوا نفد هوق کی هدنافو

 هدننرادص كناشا سد بوقبح هلتماعز ندنوباه یاس ( كبقفطا )

 هدعب یدلوا یب قایخس هدننافو كنا یدلاق تدم لیحرب بولوا رادرتفد شاب :

 یسدق ) یلغواكندنفا نطصم یمودعرلیدلوا ندسلاوم یرالعوا یدلوا توف

 هدنرود لوا ناخ دجا ناطاس الوزعم ندنغلرادرتفد ساوس ( یدنفا دم
 ۰ یدا ندارعش ردشلوا توف

 رفجو یسهدازع كنیدنفا دوعسلاوبا ( ايق ۰ یدنتا هتلا طل ىنطل )
 ۰ یدلوا توف هد ٩۷۰ بولوا یستفم اسینغم ردردار كنىدنفا

 توف هد ۱۰۹۸ بواوا ینا ءرکد و ندلاحر (یدشننا ینا )

 دانا

 هد ۱۱۰۰ یدلوا یسیلاو ینومطسف بولوا نداما ( اشا یطل )

 لاسحرا ًایزاغو شفلو هددراح بولوا غوبشاب همارک تاداس ندیک هرح
 ۱ . ردشلیا



 کک ۹ ء جم

 هساح هد ۷ ی هدنلوالا عمر ۲۳۳ و بحاص راصحهرق کیو

RKهلا لنزع هد ۱۲4۲ یدلوا یسلاو هد دف هدنستلا نوا كنناضمر  

 یدا فقاو کن ژرادا رد ا تاکو ءداروا ںولوا ر ومأم دتماقاهداستعم

 لاحرا هرکص ندنسودنک قرلوا یشاب یجوق ( كب دیس دج ) ییودخ

 ۰ ردشلوا یثاب یجوبق یخد ( انا دجا ) ینادھک یدلیا
 یک ثمر ۱۳۲۵۵ بولوا ماعسردو سرد« ( یدنفا هللا فطل )

 . ردنوفدم هدنعماح اشا دارس یدلیا تافو هدنزکس

 بواو سردم ( هداز یش ودرا ۰ ظفاح یدنفا تالل ) 3
 . ردغلسا نفد هوا هللا لاح را هدنسید كنناضمر ۱۲۰۱ یدلوا یسالتم

 دناخاوتفردمودعكنىدنفا دج ( هداز یسابنام ۰ یدنفا هتلافطل ) ۱

 هدننابعش ۲۵۷ یدلوا یمالنم هزودو دوسم شابو سردمو یدوسم
 ٤۱۲۷ی دلوا یس هنا هکمهدنرفص۲۷ و یسهاهسجدالب هدعبو یسالنم بونا

 یدنا لضاف ۰ لاعردنوفدمهدحناف یدلوا توفهدنحوایمرکی كنبرخالایذاج
 ۰ رددنفا فّوردجا ندلاوم یمودح 3

 ۱ ار ولو ندااوح ششتا نبل . (یسنا فلا هلال ) 6
 هلبصانم رود هدعب یسحهساحم فاقوا كحوک هد ۲:۳ یدلوا یبما اش

 ۱۳۷۷ بولوا دعاقتم لزعلادسب یدلوا یربدم ءساع طم هریفو نینس
 بحاصردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف نکیآ نسهدنرب یمرکی كنسهدعقلایذ

 ۰ یدا تورت
 كنبدنفآ بيحب دجا یلح یسیتفم هلز ( ىدففا هللا فطل )

 ردنشلوا توف هدعب یدلوا یسالنم باتنیع هد ۱۲۸۰ سردم رد مود

 ۱۲۸۸ بولوا نداونو سردم ( هداز نیوخا ۰ یدنفا دیشر هتلافطل )
 . یدلدا نفد هنسوق هنردا بوما تافو هدنسیکیآ نوا كنسهجحای

 سرد ندیعشوق لعو اشاب نانس رسداقوت (  یدننا هّلافطل ینطل ) 2

 یدلوا سردمو یجماتکهنواهنوردناهخلوا ریزو اشا نانس یدروک " ۱
 هلعرش سلدقع هدابو بوئوا نانساهقدنز یثاندنفلزاردابز ج جارخالاد ۱

 لتق نیوخا هلا هداز لضفاو بحوم یلتق یرادع المو هداز بیطخ - ندالع

 هدرخالاعسر ٩۰۰ و شلولوصحهدنسهفد ز تنرتک ا مس



 ٤ ا ۱۰۶۱ یدلرو یبا وطنا ءدنلالنم هلن هم

 .یبعم *مرک ی دلوا توف هدنسکیآ
 ودع یدنا عاش « یفطا «ورنادنخ

 ۱ ۱ - رد(یدنفا یتزع ٤

 یدیا حایسو شیورد ردیلهرقلا . (:هدازکب ۰ یلح یدع هلافطل ) "

 . توف هد ۱۰۵5 ةدوملادسب یدلوا مدن هارک رداجم یزر بودی هرق

 ۰ ردعاش یدلوا
 وب كندنفا دوعسم . ( هداز هحاوخ ۰ یدنفا نطل هتلافطل )

 :# ردندیلاوم

 ردمودخم كندتفا لعامما . ( هداز قحا ولا ۰ یدنفا هللا طا ۳

 یسیطاق لوساتسا هد ۱۱۵۵ یدلوا یسضاق هک هدو التم هد 118 وا

 یلوطانا ردص هدنزکس یسهدعقلا یذ ۱٩۱ یلدا لزع هدنسهنس تولوا

 هد ۱۱۱۷ یدلوا لوطا زدصانات هلس هند لا مور هدننامش 19 ىو

 ییودخ یدبا لماک ماع یدادنآ نفد هشاپ یرد مدولس ناطاس یدلوا ۵ توف

 هللا ضیف) یودعر کی د یداواتوف 111e ) یدنفا هادم فک J سردم

 هساطمنف یدلوا توف هد ۱۲۱۹ بولوا یمالنم رکب رايد ی

 وا زاهایدم ) ىدنفا هللا فامل ( ی ودع كنو ىدا بایان یم هد هرواشو

e!٠ زدن وفدم هدننابیدجیدلوا توف هد ۹ هع زعل البق بولوا  

 نولرایبالممورضرا ۰ نمردم ۱.( زداژ یطاف یا و ۳

 ردشلدانفد هننابهلغلوا یداماد كندنفا دشم لعام یدلوا توف ۵

 ۰ ردش]واتوف هدنسیتلا كلاوش ۱۲۲۹ ( یدنفانیمادجم ) سردم یودخ»
 یس هعرک كکب ینفلادبع هداز اشا دجم قار .. ( یدنفا هلال )

 لئاوایدلواندیصانم بابرا وندناکحاوخ ضفتلاب_بولوایجوز كمتاخ م رب

 ( ا هللا بطل ما ) ردشللا لارا هدست ناخ دوج ناطاس رصء

 نا ا ردشلوا توف هد ۱۳۳۸ بولوا یروشس هصاخ.

 ۱ : . * یدلدا نفد هدنسهیشح

 . ناریمريم بولوا ندنناکداز ارزو . ( هداز یلهراز ۰ اشاب : لا فطل )

 .یدلیازارحا یرازو هر قرهلواقرصتمرهشنارب وو لو هد۱۲۲هردشاوا

 رداچهلیساقا هدنلاوتش ۲۳۱ یدادما لاسرا هسودار هلعفر یراژو هد ۲۳۰ ۰



 كتا ۱۲۸۶ بولیدا لزع تب :رش لاین ۷ 7 موقت
 یو . اش« باک ردنوفدم هدزبا  یدلیا تاقو ی

 ی ها جک عبور مر

 هم در هدنوناهناوبد ردلەنسو " ) یذنقا ینطصم ید

 . صالطادعبولوا رينا هرایل جن هد۱۱۲۸ یدلوا یتاکناویدهتسهدومو یا 2
 یدلوات ون ةد ا یداردنوک هات ر ومآههناراویدلوانداکحاوخ
 ۳9 ۰ ردناوح یسراف < شاخ 8

 توف ا ۱۸ ۸ یا یا ولو ندلام بایرا ) یلح یاسا £ ۶

 ِ ىدا عاش زذشلوا

 عن 2 ردبنارایعاش (  ییاسل )

 2 ی زادرتفدو ییما رتفد ردتل وتاتسا ) یلح یتحناسا )

 e ۰ ردعاش یذلوا توف ِ

 ت وف هدناس٩ ردیرصاعم روهتربما ردیروناشین . ( یدنفاهتلافطل )
 E .ردنوفدم هدنسلاعراوج هنعهلا یضر موصعم ماما ترضح یداوا

 - ملا اناطلس ردیضش یس واز : هبماریپ هدرکلاب .( یدنفاهّللافطل) 1

 ندا ۰ و یو رذت وفدم هداروا یدلیا تافو هددهع لئاوا ناخ دج

 ۱ ردن دنفا

 ا ضعب بولوا مقام یاح ( یدنفا هللا فط

 5 ردیدنفا دواد یودم یداوا توف هدلوماتسا هدرصع و یدا ردناتماما

 . تولواسردم ردیمودخمیمورسالا نیدلاعاجش ( یدنفا هتلافطل )ا

 ۲ بت کیم و هداع بادا حرشو هدناقع حرش یدلوا توف هد 3 ٩۶۰

 . يزاب رهیشاح ههمکلتا ةبادهو ۰.
 2 ( هلا فنطا) یودخ كونو نجرلاد.ءیمودشو (لوا.«یدنفاهللافطل)

 - ییودع كناو ی طصم یودخ كني یاس ناطلس ریما هدهسورت یاش

 E ا ردرایدنفا لغ
ry 4كنيدنفايركذ مالالا عش ..( 0 .یدشا یش  

 كناشات داهرف و یتسیضاقهبلو هرکیدو تنوکسا یدلیا دلوت هد ٩۱/۲ رد نود 2



۱ ۸۷ 

 . یدلیا تافو هرکس
 هرصم بولوا ندحاشمو الع ردزوریس ( یدنفا ینطصم یحال )

 هدعب یدلک ریارب هدننرادص بولوا بحاصم داشاپ ىلع نیم" تقووا یدک

 یلع یدلواتوف هد ٩۷۳ یدتک هنس هلص بولوا طقاس ندنناقتلا رظنكناشا

 هدقع داسف ردعاشهد هنالث ةنسلایدیاكلام هطخنسحو الما بولوا یوم

 ۰. ردراو یسهعوخ رب یوتحم یرداون و جرا ردروهشم هلا

 هد ۱٣١١٤ بولواندنرابتاک نوباهنا ودردیلومناتسا . ( یلحد بیل )

 دو بیل ( ون ردیدنفا دج دعسا ندبلاوم یمودح رد یاش یدلوا توف

 بس« ردیاشیدلوا توفهد ۹ بول واندحاشم ردس و رضرا ) یدنفا

 هد ۱۱۸۲ هدرکبراید بولوا ندناضق ردلرکبراید ( یذنفا نیسحبیل)

 یاح ردیلرکیراید (  یدنفا روفنلادبع بییل ) --۰ ردیعاش یدلوا توف

 ءدایز یدلواتوف هد ۱۱۸۰ یدلوا فم هداروا هنس یرکب تولوا یدرکاش

 ۰ یدا عاش بولوا نسم

 ندناکجاوخ بولوا ینیاق كناشاب دیج للخ ( یدنفا د بیبل )
 ردشلوا توفهدنرخاوایحر ۱۳۱۷ الوزعمو شلوا یتاک یراشواچ یداوا
 ۰ ردنوثدم هداشاب ردح

 یوطانا هد ۱۲۲۷یدلوا ندناکحاوخ ضشتلاب ندلق ( یدنفا بیبل )
 باتکلاسیر ( یدنفا بیل ) ۰ ردشملوا توف هدعب بولوا یسیج هبساخ

 ۲۵۰ و سدق هد ۲:۳ سردم هد ۱۲۱۳ ردیمودع كندنفا فصاو

 هد ۱۲۵۳ یدلوا یسالنم هکم هد ۲۵۲ بولوا یسالنم هسورب هدنسهج|یذ
 . ردشلبا تافو هدفئاط

 یودخم كندنفانطصیسیجهحانزور هناحوط ( یدنفا دمحم بیبل )
 ۲۶۱ یدلوا یهخانزوز هدشافو ی رد یدلیا دلو هد ۱۲۰۳ بولوا

 هداسهد ۱۳۵ یریدم تامودرا هدعب یدلدا مانعا هب هبهانوک هدنلاوش

 هناسرت هدعبو لصحخهرحز هنسواو یحافوقوم هدنلاوش 2۷ و یسح هلاقم
 یلاع باب یاروش هدنسهح| یذ ۲۵۳ بولپدا لزع هد ۲۵۲ پولوا یربدم

 هدنلوالامسر ٦۲ و یرادرتفدلیا مور هدعب یرادرتفد بلح هد ٩٩ یناضعا

 هدنسهدقلایذ۷۳ و یساضعاالاو "سلحهدنرخالامنر ۷۰ و یس رەبساغ ساخ



e 

 ید مدس هدننا )ما بزاواندرادراب ردیلمروح ( یلح فک )

 ءیدلوا توف هدملا ناخ دخ ناطلسرصع لئاوا

 ناطاس فرط هنسودنکی دا رزک كره هکک هدهسورت ( ابا ولکک )

 ییرادقمر هللادر ینسیرثکا هدقدنلوا كلع هرق ضب ندماخ ناخروآ

 یدای هرت هنسودنک هلاراشم هداف و یدلیا رابتخا نوچیا كم نوطوا

 ۰ ردراو عماحو هیکت رب هدنراوج
 یدلوا دهش هد ۹۰٩ بولوا ندهروهشم یاما ( ك ناوک )

 ( ماللالصف)

 ۰ ردشعای دیر تولوا ندنراقواچ هایس ( یلح رازهلال )

 بولوا نداحتص یدایرصاعناخنایلسناطاسردندنیب وذ ع ( یل هلال )
 تمس وا هلغلوا نکاس هدهبلکرت ندربصح ءدنلحم كنەمشچ هدر نالوا یرانح

 ناخ ینطصم ناطلس نالساپ هدنراوج ندیسوب یدلوا روهشم هد ( ییلال )
 ۰ ردشغد یماح لملال یخد هنعماح كلا

 یسحو یزالم لاکناردناخوراص ( هداز رادرتفد ۰ یلح ی ال )
 ۱ ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ٩۵۰ ردضاقر

 یدلوا توف هد ٩۷۱ بولوا یغاق ردبناخوراص ( یلح دجا یال )
 ۰ یدلیا فیلأت باتکرب هدضئارف ردنداهقق

 ردسودمكندنفا نع هداز لعشاقن یلهسور (یلح دوعیمال )

 یدلوآ دعاقم هللاهجقا زوتواویدلوا درع دیراخمریما لیصعتادمب تاذوب
 ردنوفدم دنده یسابابیدلیاتافوهدهسورب نکیا هدنشا شعلا هدنلاس ۸

 نیریشوداهرف « لد نسح) یکیدلیا میدقتهناخملسناطلس( ینافیلأت ) ردرعاش
 ینارقلاسیوا ةبقنم«اعتربعناسنافرش+سناتاعقت ؛ةوسنلادهاوش «نیماروهسیو

 فئاطللا عج ٠ تأشنم ۰ نازخوداب ۰ ینسحءاماامم حرش ناتسلک ةحاسد حرش
 تافل هناور و عمش ۰ ناکوجو یوک " نامالسو لاسبا ۰ اردعو قماو موظنم

 ( رعشناوید ؛نیسح ماما ترضح لتقم ۰ هسورب زاکتارېش «رکیپتفهندهسراف

 ندنلاس ۹1۰ نکیآندنرام زالم یدنفا نیدلاربخ هجا وخ (یلحیمل)ندارهشیمو دم



 ٤ ِ توف و هنسی رج خرا ۹ یداوا قرت ب درعس 2و ۸: تا 3

 ۰ ردشاوآ

 د داعسرد رد ودم اشا نایلس هداز ردالق لشعر - ( كب ناعک 1

 .دیجراخ لآ لوا هدنرخالامیر ۷۷ یدلوا لخاد هبهجراخ رک بولک
 ہک |یذ ٥۸یدلوا ی سبح وتکمترادص هدنسهدعع)ا ید ۷۷ و ىد

 هدنش یرکی كنيرخالاعسر ٩۱ بول وا یراشنسه هیلخاد هدنسیکیا 2

 نوباه:ناود "یدماهدنسیکیا كنناطمر ۲۹۱ بولوا یساضعا تا ود یاروش

 . كنحر ۱۳۲۹۳ یدلوا یساضعا تلود یاروش هدنسهدعقلایذ ۲٩۲ بواوا ۳

 . ۰ یدیا لثام هنقوذ بولوا عاش + رهام بتاک ردشلوا توف هدنزوقط

 . بولوا ندنرابناک نوباه 2 ردیلوبناتسا (  یدنفا نام یهنک)
 تماعز بولوا لیکو یع ؟لکب و یسیج همطاقهسور یداوا ندناکحاوخ هدب

 ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۸ ۹ :

 توف هد ٩۳٩ بولوا ندنراغ لارا رد ( ىلج یهاوک)

 . یدلیاهجرت ی(میادبلازنک )هنمانیرلترضح ل وا ناخ لس ناطاسرد عاش یدلوا 7

 دج ناطاسرصع لئاوا بولوایهابس ردیلوتناتسا (یلح-لعیرنو
 0 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ناخ ی

 دنهشهل وط هد رح هد ۰ تورا یئاب یهبح ( هزابا كجوک)

 هد ۱۰۵۸ نکیا کب یرهشکب بواوا (كب كحوک یلمزابا ) ءدرب ردشلوا
 ۳۵ ۱ ع ردشلوا 4 ۳

 هدننابیلجیسومبولواندنسارما دنزاامردلبناطلس (  كلم هاشروک) .

 ردشلوا توف قرهلوا لصفنم هرکص ندنخ رات ۸۱5 یدنلو هدنماقم زو ِ 3 !
 هد نت ناخدام ناطاس ندناب ینطصم همزود ردنداا هدوب ( لعوا لموک)

 . ردشلوا توف قرلوا قداص عبا بولک

 ر کوو اا سە ق كندالب یزابقا . ( بلا زدنوک)

 ۰ یدلوا توف هد ۷۲۹ یدا 1

 ا E ردیسهبحاص دی سهر (نوتخییک])

 ییا ۳ مش اج مش دز ربت هدننامز ازربمنیسح هدازسیوا ( یزیربتمهگ )

 ردیعاش رلردا وب هدالگ تسانز یدیدالوا



 8 یو دوزرهش هش هد ۱۰۷۵ و ر کیراد ا 3V | و
 ۱ ۰ ۰ ل فاو کلم ءرادا ردعلوا توف هدروا

 ا کب ب بولواندن روک ناخ لس ناطلس ( یدنفا ناعنک)
 .  2 ییلسا نفد هرادکسا هليا توف هد ۰ اا ِ

 هکنجاوخ هد ۱۱۹۸ ضفلاب ندنواح نوردا ( ۍدنفا نامنک ) 2

 ِ بص اتم رود مدعب و یناک یرھکی ءدشاوش ۲۰۳ و یحافوقوم بوق ۳

 : دیطاید ۱۳۳۹ بولویتفوقوم هد ۱۲۲۲ و یسیحلاقم یراوس هد زن 2

 ت رب نس :ویاج نوردنا یودردنوفدم هدنونا ردخعاتاق و هدنسنلانوا یس

 € كب تباث نامت اف وزدنا ی رکیدودنسهدمقلایذا ۲۳۲ ( كب غار دج 1

 2 ۶ كنيدنفا E هداز کر تا یر ِِ EE. e ا

 ۱ دف ۲ نفد داش ا - لا لاحت را ہدنسید یس و یاد تارا ۳

 932( واقرصت کد قودزنا فرم شفت رددووارا ( اشا , ناغنکص)

 توف «درلفرطوا بولوا رومأم هنس راع اشا ىلع لنلددبت نا 7
 . یمادنقکو قماظعیارزوضیفتلابندلتردبرهش . (یدشانامنک ) -. یدلوا
 س لاحترا هد ۱۳۷۵ ةداروا بول وا یربدم هرونماندم دعب یدشل وآ

 74 ۰ رنگی دشر یبیر ازج یودخ

 ناربمربمو یشاب یجوبق ردداماد كناشاپ دعسا لشایا (اشاب نانک)
 دن وا E یک 9 درعس بونلوب هدنراقافرصتم هم



ey.بم  
 یناسکس یس یداواتوف هدا ناخ نطصم ناطاسرصع رخا وا  ۳ یدص

 ۱ ۰ ردیعاش ید زواج

 بولوا یئادنرق یتریح ردرادراو کب ( يلج نسح یهانک) "
 ۰ ردراوقبسانم هلالاچ هنس,ندارعش ردعاش یدلوا توف هد ۷

 توف هددارغاب هد ۱۰۹۰ بولوا یلومناتسا ( يلچ ینطصم یک )

 ۰ رد عاش یدلوا

 ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۱۱۱5 ردلهک اطنا ( یلح یزنک)

 ناطاس بولوا ندنرلهلوک یا دزباب ناطاس ( كب ییادخ نامنک )
 ناعنک ) .ردندارعش یدلدانفد هیاشا ییابهدننافو ردشلواالال هناخ نایلس

 . هدعقلایذ ۹٩۰ یدل وادقرفتمبولوا ندنتاقلتمكناشا نانس هحوق ( كب

 ۰ ردیاش یداوا مانک هدعب بواوافقوت هدنس

 ءد۱۰۲۷ بولوا ندنراکب قاس ضیقلاب ( كچوک ۰ اشا نامنک )

 . ردشلواتوف هرکصتدمزاوشمرتسوک قاراربهداعلاقوف هدنسهراخم ناربا هد

 ۱ ۰ ردیعاش

 ۱۰۳۹ شیفنلاب ندنوباه یارس ردیجروک ( هجوق + اشاب نامنک)
 یاقمعاف لوبناتسا هد ۱۰:۳ ردشمقیج هلا ینارادرس زکدهرقو ترازو هد

 ویلاو هرسلس هد ۱۰۵ یدلدا جور ید ناطلس E تولوا

 یدلوا نیشنهق رزو هلباج هرکص بولوا یسیلاو مورضرا هد ۱۰٤۸

 لماک « لفاع . بئاص یأر یدایا لاح را ہد ۱۰۹۲ نکیا یا رزو تیا
 ىدا

 كناشاب دجا یجرقاب ردلصالایبور ( لابوط «یراص . اشانامنک (

 ب تابان هعبار ناخدا ناطلس هلسسح یلیدنح بوش ندتسدنداوک

 بحاصم ةرازولاععهدیناخ مهار !ناطلس رخاوایدلوا ندنناکرا نوباه یارس

 ۱۰5و یسیلاو نیدوهد۱۰ ۰۳ یدنل وا ع وزتناطاس هکتاعو یدلوا یهاشداب

 ۱ قسهدناضهر یدل وا ارد نادوبق هدحر تولوایسلاو هرت اس ءدنلوالسر

 لزعل دعب یدل وا یاقمعاقنوباهباکر هدنلاوش ۱۰:۸ یدلدالزع یی الوط ندنربب دن

 . بساننو لئاش نسح ردشلوا توف هد ۱۰۹ یدتک هناي اشا نسحمزابا
 َّ یدنآ دنم ون یحاصاضعا



 2 ۱ یک
 ` رادنارهم لک ک هدادنب یراترضح یهاش ناربا هدشاوالایذاج ۸۷ پولوا
 بولوا یرظات فاقوا هدندردكنابشیدلردنوک ه.اروا ترازو همراب قره وا

 كلاوش یرظان فوراعم الا هدنسیمرک كهحر ۸۸ یدلک هداعسرد .دلاوش

 انا هدشوا كئوالا عیر ٩۰ یساضعا یروش رارکت هدنحوا یعرکی

 كتهدعقلایذ بولوایرظات فراعم ةوالع هدنحوا كن رخالامسر ۹2 فاقوا

 قرهل وا ندناععا هدنمرخ ٩0 ردشلدااشا هدفاقوا هلل عندفراعم هدنزوقط

 یارضح ناکدازیشو تافراصم نواه مرح هنسوا یدلدا لزع ندفاقوا

 ۱۳۰۶ ردشلروس ناسحا یرلتراظن یسهرناد ناخ ززعلادبع ناطلسو سرد -

 ء انشا هناسل « عاش ۰ ماع « ردنوفدم هدهبنایسردشلبا لاحت را هدنرخالامسر

 دی ریسک تیادب تاودیاروش یرامودحم یدا عضاوتم* مقتسم . فيقع
 . ردکب ميهاربا هبا (یدنفاكدیعس) ندنلاجریلوا

 یریدمماپساویدیفح كناشاب فطالادیع ندناریمریم ( كب قمان لاک )
 دایورواقلارارب بوللو هدنتاتک ك رکو هدنلق هجرت ردمودخم كکب یطسم

 تلودیاروش ءد۱ ۲۹۳ لزعاادعب بولوا قرصتم یلوسلک هد ۹ ردعقک

 ۱۳۰۹ و شلوا الب بواوا یفرصتم زقاسو سودرو وللدم هرکصو یماضعا
 نفدهدرالو لقللاب یسهزانح ردشلواتوفهدزقاس هدنزکس یمرکی كل والامسر

 ۰ یدا قوذ لها «قوطن . عاش ۰ یشنم ردشلدا
 هرکصو هبئر ٌرناح ردمودحم كناشا یهیح و . (اشاب لیعاسا لاک)

 تد« رزآ یدلوا ىس هاب کیر لکب ییا مور هدنناضمر ۱۲۷۳ و ناریمریم

 كنرفص ۱۳۱۰ یدک هدنسلاب یر رثک | قرنلو هدنفلاضعا للام نیل
 موظنم یدلدانفد هدنسه رتابابلم وکو د هددجا ناطلس ردشليا لاح را كوا

 ۰ یداراو یدادعتساءهرثن و یظن زدراو ی.هش رش ثیداحا

 كکی میهارا ندندالوا كنالنم لیعاسا یلزوسرغا ( كب لاک)

 یدیشاوا اضءا ههموسد تدعجویلوا بولوا داماد اشا رهظم ردیمودحم

 قبحا یربوک نکردیکهشاطکشپ ماد یع ندیارسقا هک هدنلوالایذاج ۰

 هدنمان كب یلح ندنرارومأم یتاما رهش هلکابا طوقسهع ءاضق هلفقلو

 ۰ یدا مدار لقشقاب هدنشای زوتوا ردشلواتوفآفو رغم هللا قفررب

 كنبدنف نیدلارون ردیلاشاپ ینطصم هجوت . ( یدنفا مرکلادع رتک)



 3 el نج ا توف .r ۱۰۷ هنش 3

 هد ۱۱۲۹ بولوا یسالنم ه رصق ۰ سردم ردنلهذکین ٤ یدننآ نیدلالک)

 23۱۱۳۰ بواوایبضاف داذق »دو ۲۳۰ یااوا یا هلیسهاب هتیدم

 .لاک ) --۰یدا ناسللاددح یدلوا توفهدنمرحم ۱۱۵ ؛یدلدبا مازعاهبینمل

 . یسالنم رص مهد ۱۱۱۱ یدلوا یسالثم رکی راید ؛ .سردم ( ىدنفا دج نیدلا

 ( یدنفادجم ندلالاک ) ردودم هد وق یرک !یدلواتوف هد ۲ یدلوا

 . تافو »۲ یدبا تاذربیوربم نل اس هدنرل هرج هع ءدلاو هدرادکسا 0

 ۰ . یها نددنانم یيدلپا

 یدبیم كندنفا نشور ندنحاشینولح ( دنس . ۰ یدبقا نیدلالاک) 99 ۱

 و ۰ ردرعاشو طاطخ یدلوا توف هد ۳۶۵ یدلوا میش ء هرکص ی 2

 هدنرخالاعمر ۱۳9۰ بولوا ندنحاشم یداشقیرط ) یدنفاد نیدلالاک)

 هد۱ ۲۸ ردندحاشم (یدنفا ندلالاک ) یدلدنا نادهندراهناسرتبود|لاحترا

 ۰ یدللوا نفد ه وب بود لاحترا

 "نوتکم هد ۲۶۱ یدلیا دلوت هد ۱۲۲۴ هدیداعسرد ll) دجا لاک)

 بودک دنا رهط هلدنفا دعا هدا زر هش یدرگهنق هدرج هد 45 و .دیرتفد

 یدلواهفیلخرس اقاعتمو ز زاغ هد ۲۵۰بوریک هنرادص "یی وتکع ا ا

Êهدننابعش هنسوا بولوا یر ده بتاکم هدنمرڅ 8 و یلواعم قراعم هد ۳  

 یدلدا هوالع ییراظنهلدع فراعم هدنسهدع2)ا ید 6 یدلوا e رظا 3

 ۱۳۷/۰ هداننا وا یدلر :دنوک دنا وزوا هرزوا كمر وك ینبناکم اوزوا تدمعر 3

 ( كب نیدلاءابض دع ) یودخع هدنشاب تردنوا نعاشو انشا ناسل هدننابمش 3

 E .مدمقلایذ ۷۳ یدلیاتع نعبودااهدتسا یترافسنلرم ندنقا رفهلکلنا لاحرا 3

 ۱ ٠ هدنلوال میر ۷۰ یدلوااضعاهنسلجع تایظتت هدنلاوش ۷6 بونلوا لزع هدنس

 یدلوا یسهجاوخ یسرافیارضح ناکدازهشو یرظان تافراصم نواه مرح
 - یذاج ۷۹ و یرظا موقتو هیهوع فراعم الاب ةبثراپ هینرخالایذاج ۸ 3

 فاقواو یرظاب فراعم امانهدنسهدعقل | یذ ۸۱ و یهاضعاالاو ساع اع هدنلوالا

 هدنرخالا عسد ۸۶ بولوا طقاس هدندمزا ندنلاکو قرملوا یلدکو یرظاا "
 يسا سر یسءٍزناد هیلخاد تلود یاروش هد ۸۵ و یساضعاالاو سل -

U 
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  ETNIES alal aaد س ا  PEE TAFا



 ۱ یک و ف

 قلعتم نام اتم 4 هجرت ارعا کر دن هفاک یددا موادم هتعاج هددسجخ تاقرا

 رار عناج رابط لوا ناخ دجا ا د ی ار

 قاع ناتفققآ هدقدلوا م ندا بوروس سولح «دنواه رصق هدقدلوب ماتخ و

 هن رلر وضح ماقعلاع نیطالس ردنامژولکدوب ماشدا « عدلا دعب هدهرصیحه وا

 ءدنشاب نامقط رولک<نیتسآ و نماد په همعلاط مرولوا لخاد هلمان كعوا لا
 ندهلج وش مرکرب هاشداب هدک دید « دمردنوک مورحهدعفدوب ۳ موک اعدربقفرب

 راپدلبا میت هک دیو قرهروم ملکت ههفاشلاب بودا اعد هصوو راپدربدن وا و بوربو ییرالا كرابمو رایدروس هدعاسم هندوصقم مستلاب بولوا ظوظحم

 ( ییانع روفغلادبع هدازنافتققآ ) ریدلیا قلزاوت هد هلا لماک رز هضبف رو

 ا ۰ ردشملوا توف ٠٠٠١ ردندارعش

 : . كنیدتا ندلا اب ( هداز یریوکشا ۰ یدنفا دم نیدلالاک )
 ٠ <« رادکسا . كيئالس هد۹94 بولوا سردم یدلیا دلو هد۹64 ندتبلص

 هدت ول وم هعفدرشکیاهدنحواو هدنراقلالنم هطلغ ۰ رصم ۰ هسورب «ماش .باح

 یلوطاناهدنلوالایذاج ۱۰۱۳یسیضاق لومناتسا هدنسه|یذ ۱۰۱ ۱ردشغلوب

 هدنسهعایذ هنسوا یسادا لزعهدنا والایذاج ۱۰۱۳ بول و یرکسعیضاق
 .یذ بولوا یلوطانا ردص لا" ہدنلئاوا ۱۰۱۸ لزعلادعب یدلدما بصن ال

 هدنابمش بولوایرکسهیضاق یلیامور هدنرفص ۱۰۲ ۱یدلدا لزع هدنسهدعقلا

 هدنرخالاعسر ۱۰ ۲۹یدلوا ییامور ردصانات هدنناشمر ۱۰۲ ۰یدادا لزع

 یدلواتوف هدفا یا هدنندردكنلاوش ۱ ۰۳۰ یدنود هلوساتسا بونا هتسح

 یدلدنا نفد هاب یرد هداشاب قشاع بولبروتک هلومناتسا یفعن ها هغردق 1 و

 ردصاحم ( لاک ) ردرعاش هد هه ال هیسلا یدایحاص قالحا نساحمو لضاف

 راما ( هدع ) ًادیدحت یلئاسم هناده تولوا یرلهشاح هننریسفت فهک روس

 ردرلیدنفا (دجاومهارا) یرامودح E یسهجرت ییاتک ظعاو نیسحو ۳

 هم هدنرخالاعمر ۱۰ ۰1۱9 ی نکیا سردم ) یدنفا دج 23 ( یرامود : :

 ۰ ردشلوا توف

 ه واز هددسورب تولوا ینولح ردبل هدنرال ) دس ۰ یدنفا نیدلالاک )

 ردشلوا توف هد ۷ بولوا یامایبهاح ناد ناطاسیلح یدا ی



 3 لاو و ناطاس هدقدلواقرت رش ردنوفدم 4 ر وا رد ا هلکس  e:دراصح ۱

 N ۰« یدایب رهشکیندا ما ) كىلا ) ۰ ردشهروم ات دیدجت لوا

 ۰ .ردشلوا دیهش هدنسه راح ىە

 . یسیلاو ینومطسق بولک همور ندزبربت !بولوا ندابطا (نیدلالاک)
 هدسوشراچ اشا دم كرهلک هتداعسرد هرکص بودا ناسا هکب لیعاعما "
 لغوا یدلواتوف هد ٩۱۳ یدلیا راذتعا هدنفیلکت هصاخ تبابط یدحا ناک
 دادیهسم یلنابدرن هدهتسوق ردروهشم رام ( ندلالاک )۰ رددنفادو
 . لیعامسا نیدلالاک ) -۰ ردشعوق اغا دجا هدازاغا نادنخ ییرتم ردیاب

 دوم بولوا سردم یدروک سرد ندنلابخو ورسخ النم ( یدنفا

 ردشعا دعا یو دخل وا رگسدضاق یدالبا دن نکیا یتش هنردا ق 2

 دناقع حرش +هنیواضم یضاق« هفاشک یدا دناعو عناق یدلوا ثاوف هد ۳ ٣
 هرف ) يودع یدزاب رادمشاح هف رش كس فقاوهو هاقو؛ هی شا ردصو 1

 دنر صم بول وایرادزد هلقید ( اغاندلالاک ) -۰ رد(یدنفادواذ

 سه ردشلوا توف هدع) یدل وا یساعا یرعکب هلکلروک یسەنس سم تالش | و

 o3 و یساناق بلح ٩ سردم ( هداز یکم وح 5 یلچ نیدلالاک )

 یریکت ( كب لاک ) --«ردشلوا توف هدعبیدل وا یرادرتفد برع دالپ 9

 ترضح مان ها فرطرر یی ر ردنکسابودنک هنع هر نایلس بولوا یرفت 1 3

 هسردهرب هددسز ۰.۷ ردشمردتسآ تارق هبطح 2 ییاخ نایلس ناطلس ۱ ۴ 3
 ۰ یدناردم «قداص ردشلوا توف EEL af یدتا هیعس (هیلاک ) ب واي : 1 4

 یدلوا توف هرکصندنلاس ۹٩۰۰ ( هداز رادرتفد ۰ یلح دج لاک )

 .ردشلآ هلقراترب ورب ندشن رفا یداریعاشو نادیونثم انشا دبیسرافوشرع
 هقکو سردم ردلهسقوس هددساما ( هددهرق ۰ یٍپنفا ندلالاک ) ۹

 هنسیدهسیزع یدارسفم یدلوا توف هد ٩۷۵ ردشفلوالزع بولوا یسیتفم

 ` ک۰ ردرا و یاقلعت ویا تاقط یسهم و ظنم هدهقف ىس هشاح رب هلیمن ین وحهدد 5 3

 توف هدللا ناخدجناطلس لئاوا ردیرهگب ربردارب یلاج(یدنفاندلالاک

 ۱ ۰ یدا ناوحونثمو عاش یدلوا 3
 دادغبهد۱۰۱۸سردمردلنومط- (ناتففقآ . دیس ۰یدنفاندلآلاک )

 یداواتوف هدناوالایید ۸ نکیآ لونشم هلنادابع یدلوا دعاقتم هلیسها



  نر

 ۰ رد ودم هدرادکسا ید وا وا هدنحوآ نوا

  iكنیدنفا دشار ت یدنفادج 0 2 ردنوفدم ِ

 كنسەرخالاىذاج ۲1۹ ردشملوا ندناکحاوخ بونل و ن ناود ادیت

 ریهاسم نارا طا لاحت را هد زبر هد ۲ ) یدنڪخ نیدلالک) "

 8 e A۰٠ بولوا چاک نارا ) یربمد دج ندلالاک) 6

 : رد رصم ۱ ) رڃ ندلالاک") a ردغشابا فلأت ی( ناوحلاةوح) ردسا

 ۰ ردفلّوم (ءاصحالافاحا) بولوآ نده مصم ی ءالع رددچ ی یردب

 رصع بولواندندشی ا عن ردراو یدصسهرب . ( یجەلقب ۰ نیدلالاک )

 . .ردندشیلارم منهدوب . ( قا ۰ نیدلالاک )۰ + ردشلبا لا را هدیاخ دو ر

 . ندلالک ) -۰ ردشمتا انب یدجسم قا نالوب ہدنلغ ییماج فیرش ةقرخ
  .یدلیا دلو هد ۷۹۰ ردیلغوا دحاولادبع ندا ماه ردساوس (دجم
 كلاس هبهیفوص تقرط ید رلردبا تیاعر یمارمارصم ردندنسالع رصم 3

 . = ۰ ردراو یهقف لوصاو یساده حرش یدلوا توف هد ۸۰۱ ید

 نفدهدندهسم هدلوبناتسا یدا نداصا هدیناخد ناطلسرصع (اشاب لاک ) .

  (اشاب لاک نا ) ىدا دجا قلا سعت یدیفح ردکی نایلس ییودنخ یدادا

 . یا ص اشا دک ار (دوز: یلح لاک ) دوو یداوا راهش د

 نیلا لاک ) =۰ رد عاش یدلیا لات را هد ۰ ردشلوازەمەن رال ۆك, بولوا
 : لا ییدعیسلا ملطم ب یحاص ردغلیا تافو هد ۸۸۳ ر .دندالع (قازرلادع "

 بوداتود هتسلاق کت بولوا از راع Cs لاک ) e یدشا 3

 یدلا ترهش بودا ږیسا هد۲٩۸ یتسهدازکب هطلامو یدتک هنرلوص اب وروآ

 ۰. یدلوا دېش ندنسلوا قرع یسهننفس هدعب

 . ندانک قیر ردیسیاب ید هوي لتاط (  رسا ۰ نیدلالاک)
 تا یون کب( لاک ) یب رهشکی یرصاعیدوق یدنفا نامع دووانرا

 . ردشلوا دیش هدکلرب هدنسیک كسی ر قار هلن | ین وشو ایما رود ادعا 3 و

 دنده ینیدیاب هدزرکیراص یدلوا توف ءد٩۸9 . (یجترتچ.نیدلالا)
 (نیدلالاکیجاح) ید نیدهسم یجیرکعز هد (نیدلالک دیس ) یدنوانند



 یداوایسیجهرک ذتهلامقردلواندناکحاوخ ضیفلاپ . (یدنفادجاتفک)
 0 ۰ یدلدا نفد هنراوح یسهرت افو مش هلا لاح راد ۵

 هللا لاحترا هد44۷ یدا ندهتظمو تا ریل بحاص ) هدد هچفک)

 ۰ ردشلدبا نفد « رادکسا

 بولوا یسکب رلکب روز رهشهد۹۷۰یسادٌک رادحویف ,el) یالک)

 ۰ ۰ یدلوا یفوتم قرەلوا یوزنم هرکص

 ردیفشو ی كنبراترضحدنبشقت نیما.( دیس لالکهجاوخ )
 كن رلتطحدنشقن هناذوهلاراشم هلاتشرط دخا.نددجم یبامهایاب هحاوخ

 ۰ ییدلواتوفو دلوتهدنسهرق یساماباب ردشلباهصوت ینسهمرترابخالاب ینیدلوت

 ردشلبا لاحترا د۷۷۷ هدارام یخد لداک (نالوا هتسانمم یسکلوح ) یک
 ۰ ردندنرهاشم نازب ر زغ یسکیا ره

 لاحترا دشا دج ناطاسلئاوا بولوا حابس ردللالبرک ( یلح یالک)

 . رلکدک هد۱۲2۱ بوشش ندلق ) یدنفا لع یالک ) ٠ ردیاش ردشلیا

 ه۲ و یسحهلاقم هداس هدنلاوش 4۷ و یرادهسیک نوباه ناوبد هرکصو یتاک

 ۰ ردشلوا توف هدعب یدلوا یحافوقوم هدننابعش

 فو عماج هدرادکسا ردندنرادهراح نواه یارس ( نوتاخ مفاک )

 ردنوفدم هدنک وا ی یدلوا توف هد ۹ ىدا

 بولوا یسداد یراترضح ثلا ملسس ناطلس ( هفلق نیرسن لک 2
 -ردراو یاربخهداروا ردشلدا نفد هن رزوا بوبا یدلوا توف هد

 ثلادجا ناطلس بولواییداق ادخک نزاه یارس (نداف شیللک)
 هدنکلربسا یدلدا نفد هنحراخ یسهءرت ناطلس هدلاو یدلوا توف هدنرصع
 میام ندنولاه نوردناو شما رذن یتسانب دجسم رب هداروا نکیآ هدرازاب
 دسر هنرازاب رسا هللا اشا ییرذن وا هدقدلوا یساد هدازبش بوئوا

 . ردشنا اس ٠ و

 اص « رداق هیهعیس تئارقو دیوج تب روت ( یلغوا یجدیلک ) 0
 ۰ یدلوا توف هدماعلس ناطلس رصع لئاوا یدنادناعو

 بولوا ندنرادعاقتم قالوص . .( هداز نورب تاب ۰ یاچ بوبا یملک )
 ۰ ردیعاشر ناوود بحاصو نادهتکن یدلوا تو هد ۸



 ا

 ۰ ردیسیاب

 ا5ا ولس تا وقاد رن ین و فرصته دھات وک (كب نایمرک )
 رصاعم هلا یزاغ ناخ ناقعناطلس بولوا طباضو ردم یدلیا لالةتسا نالعا 3

 E 1 ۰ یدآ

  ردندلاومو یودخ كکب نیما . ( هداز اشاب نیما ۰ كب دمحم مرک )

 ناوخیسراف بود دلوت هد ۲۲۹ ردىلهکفل (  یدنفا نایلس یعرک ) 1

 لاحرا هدن اب رخاوایراترضح ناخ دیحلادبع ناطاس یدلوا لع بلاطو
 1 ˆ ردا ا

 نیطالس فاقوا ردددافحا یدهاش ردبل هن ردا ) یدنفا دم یسک (

 « میر ۱۰6۱ یدلوا یسیجهطاقمنوباهصاوخ هد ٩۹ بواوایسل وتم

 : ردعاش یدلوا تون هدنوالا

  هدنسوشراف یماح ی لاشن هدحاف بولوا ندشیجامن ( هدد نکسک ) ۱

 ۰ ردشلوا ناتسربق هفلس یالع یراوح ردشلدا نفد هدقلرانح

 هدنلاوش ۱۶۲ بولوا ندنسهبتک نواه ناود (یدنفا فاشک )

 ی ہیج هعطاقمماهساهد ۲ ویتاک ی جه یعو یجوط هد ٤٤ ویسیحهعطاقههمولوا

 ٩۲ و لیکو لوانواعهد ٩۱ و یسینأت نواعم یوامد هدنسهکسا|یذ هو و
 مقتسم شا 3 یدلوا توف هدنسهدعقلا یذ ۲ بول را یقو هدنلاوش

 ىدا تاذرب

 دزاب ناطلس بولوا یردار نیسح ردسودک (  یلح قشک )
 بحاص یعاش یدلوا توف هد ٩6۰ ردو نالوا یجروحم ادا هدنعماح

 هرکسقرصتتراما , بلاک ؛ ذیتشاد ردلهنردا ( ی قشک ) -. راو ٩
 -- «ردرعاش یدلبا تافوءدیناخ نایلس ناطلسرخاوایدلوایتاکنواعناود " 

 یدلوا توف هدلوا ناخ .دجا ناطاسرود ردلرتسانم ( یلح ینشک )

 الف سدق ؛سرذم:ردللو (  یدنا هّلادبع نشک) -۰ ردا
 ۰ ردداع«لاص یدلدا نفد هرلنیکسم بودا تافو هد ۱۱۷۱ بولوا

 ۰ ردنعاش یدلوا توفهد ۰ 8 رد هد ردا ) ینطصم شیورد یفک )

 هدفراعم یدلوا توف۰ e ردیل ددا ( یدنفا یفک (

 ۰ ردراویسارعشهرک دنزبمآ لزهبولوا واجه رعاش ردرهامهیسرف عاصوصخو



 1 اقاوم وش ۷۲ یدلدن 9 رخ الا ۷.۰ تارا ی یویسیموق تامذ ِ

 ور رق دل والایذاج۷۳بواوایس ر هسا سلع هیس ییا مور

 3 هدن رح الا و لرنالس هدنرفص ۷۰ و هنسو هلرازو هدناوالامیر ۷۵ و

 لزعلاب هدنمر ۷٩ بولوا یسلاو بوکسا هدنسهدعقلایذو هنسوب رارکت

 هدنلا وش ۸۰ و ینا تاموسرموجهدنبح ر۷۸ ومما كرک هدنلوالامسر هنسوا

 یتیهاتاموسراماب هدنن ابعش ۸۲ یسادسموع ماهسا منت اس ۸۱ و یرظاب هبلام +

 . یذاج ٩۰ یرظان یناقاخ رتفد هدنناخمر یماضعا تاود یاروش هدنیحر

 ٩۲ و یساضعا اروش هدنلاوش هللرع هدنناضهر بواوا یرظان هعفان هدنلوالا
 .هدننامش بولوا یرظا هام ابا هدنمرخ 4: ییا تا ا

 هدنسیدنواكنلوالایذاج ٩٩ بولوا یرظان هام هدنرفص ۹٩ یدلدبالرع
 1 یذاج ۱۳۰۳ یدلوا یرظا ییادنص دعا ادد هد ۲۹۹ یدلوا لصفنم 1

 لقاع « فیفع * مقتسم یدلدبا نفد هدیدنفا رک ردشلوا توف هدنلوالا

 نیتادراوو مظن ییالمادم راکرک هلقلوار هتموددساسح روما یدنا كس« نیطف ۱

 ردشعا دیزت ۱

 یک یرضخ بلا ناف قطصم ناطلس یدنفا دج یرت و 1

e 

 د هدهورو یسرد یاود نیدلالالح نا ) هداز 5

Eهیراذع النم ینسهلاسر راد هدوحولا بحاو تابت كناو  TTدر  

 ۰. یدلبا لارا هد ۹۶ ۰بولوایضاقو سرذق یدنوقوا هتسلط هات و دوا ۰
 ردیمودخم یدنفا نیدلامجتننح( یدنفا نیدلامارک ) --۰ ردمولع رای

 - یدلوا توف ۱۰6۱ .تولوا یش اشا ینطصم هک :

 یمالنم بوبا هدنایعش A سردم E) ىا

 هدهنها وک «ربمزا r ردقەنسزوتوا ردیراخم" ( یارک )ا
 ۱ یدنفایارک ) رد رهام یاش یدلیالاح اهدا ۲ *یدلوا نکاس 3

 / ردشخ وب هح رل هنس ا هدران ماه یودزا بوس ندرگبعرش 3

 ِ ردشلدا ن ةد هد وبا بودا تاقو هدنح وا یر 5 كنمرع ۱۳۹۹ 1

لزف یدلدا نفدهرادکسا هل اتافو هد ۸ ) ىلج یهدرک )
 بن 3 یدیهس



 ِِ )داناش 0 سر ... ردندنقال تارا ردشلوا توف هدع ب 4 وا یفاب و

 ۱ رضع رحاوا یداب کک .یسهناخ هلغلوا یرداق و ردیل رکیراید ن

 e ۰ رد عاش یدلیا لاحت را هدماخ دیحمادرع ناطاس

 صاقرب یرهگهدنصع لوا ناخ دجا ناطلس  (یلجیاک)
 بولوابتاک هد واه ناو د ردیرادکسا ( یدنفا یطصم یناک ) < ردضرظ 1
 هد۱ ۱۰2 یدلوا یجمرک دن هرکصو یهمازور كجوک هللا كلهحاوخ هدعب

 ۱ ۰ ردعاش یدلوا توف
 رد کو تی ناوید رددافوت ( یدنا یوا یا
 تمدخ ردق هنتافو كناشاب دج نکیو یدلوا ندناکجاوخ بوئلوب ۳

 . . یدنفا ریما كجوک هوا یدللیا تافو هدنلوالاعیر ۱۲۰۰ یدنو هدنناتک

 .ردراویالزهو یناودو تأاشنمو یراعشا کرت یسزاف یبرع ردنوفدم هدنیرق

 ۱ 3 شش توت دمال لا يدا لام هالزهو برس لا قد .روتکدتداسسرد هلکمرو هدیصق هاشلعهدازیگ> پولوا ندنقرط یولوم
 .یدیابلاخهن رامشایأشنم ردراویراسیمحو رباظن هن ههللءالوا تادراوو

 ۱ ا کلم یا )
SST هللالزع 3۳۶ بولوا یشاب یهوهف هدعد و کدام هدنل والا یذاج a 

 . یسحدبساحم هزح هد۲۶۰ یدلوا یرایرش فرصمو یدلریو كلهجاوخ
 یی رک ناخد هد۲۵۲ یسحهعطاقم ماپسا هدننابمش ۲۵۱ هلا بصانه رودو
 یلواعم تااکو شاب هدشوالایذاج ۲هعیساضعا الاو سلاح ەدە و
 . دسورب هدعب یدلدنا لزع هدندمزا بولوایماضعا الاول هدنرفص ٩و

 ۲۹۱ یمارتفد هدنسهدعقل | یذ ۰ یرظانفاقوا هدنل والا یذاج۸ ىست 9

 ۲۹۵و نسا یرک ناهد اما هدتنناوا ٩۲ یسز ین تعارز هاشم 7

 . ردشلوا توف هد ی ۱۲۰۲ بولوا یتیمارتفد Lb هدنل والا عير ۳

 ۱ رددنفا كب لضاف یبودخیدا مقتسم ٠ عاش « تاک

 ات هدنسیل ا لع جاہ دنلئاوا ردراتات . (اشاب دج یناک)
 بودک ,رصمنداروا یدلدا غارح هنافهجرت ندنسلوا انشاهناسا ه زکصبواوا 3 3
 هلقلد | ریمریم هدنسهحطایذ “۷ بواک هب دامسرد هد ۵ یدل وا نداعا : _ك

 هلام هدنر خالا ېذاج ۹ هد لزرع مدینسب هل |یذ ٩۱۸ یدلوا قرصتم هلاحرا



EI PEE 

a 9م  

sS :ر ۱۳۱ نکیآ وا هاو ماتم تب تنو  

 ۰ ردشلیا لاحترا

 هدنناضهر ۱۲۸۸ بولوا بم ضشتلاب ندهلام ( یدنفادج لماک )

 لوزعم هلغلوا لوزنم هرکص هنس یلیخرب یدلوا یسیج هبساحم نوباه فاقوا
 لاحرا ءدنحوا كنترام ۱۲۹۹ فداصم هنلاس ۱۳۰۰ هدهللق تدم یدژوا

 . ردللوبنارفعز (  یدنفادج حالا لماک) --۰ ردوفدم هدرادکسا یدایا

 یداوا توف هدنرخا یسهجسایذ ۱۳۰۵ ید ماعسرد هدهبفوصایا ۰ سردم

 * ردنوفدم هدرادکسا

 هنیراقلماقمعاق هرشط شضیفتلاب ندلق بولوا یلهردکوس ( كب لماک)
 . هد۳۰۵ و یفرصتم لغوا كب هرکص بولوا یتاک نواه نیبام هدمب یدیشتک

 یدلوا قرصتم اسینغم هدعب بوللوا لزع هد ۱۳۰۸ بولوا یرظان هبطبض -
 ۰ یدا تمدخ لها یدلواتوف هدنرخالامسر ۹

 یدلوایناک ناوندهرکص هم رتل اب هد واه نوردا ) یلح نسخ یک )

 كندنفالع لیبز ( یلحدج یماک ) =۰ رد عاش یدلواتوف .د ۱

 نفداو نس (اهلزوفس و موظنم) ردیعاش یدلواتوف هد۲ردسهدازردارب

 هد ۱۱۰۰ ردنلاسنغم ) یدنفا شیورددجایاک ) سس« ردیدنفا دشیعودحم ۱

 ۰ ردعاش یدلوا توف

 رد ودح كنیتشلک میهاربا جش ردیلدن ردا (:یدنیا هد یو

 یسهاب هکمو یسالنم رصم هدعب یشتفم فاقوا هرکص یسیضاق هطلغ ۰ سردم

 ردرهام عاش ۰ لضاف«ماع ردشلوا توف هدنسهدع2لا ین ۹ یدلوا

 یتسهجرت هی یع ندسرافكنه دعافیاواتف ییدلیاترشابم كندنفا هللا ضف

 یماهعنلا ةبع#ب « یسارزولاةفح ید امض هراس بلاطم ندهقفو یدلیا لاک ا
 ۱ .ردراو یناوید لمکم . یسهمان زوریفو

 شاب ءاس یدلوا ندناکحاوخ ضیفتلاب ندلف - ( یدنفا دجا یماک )

 یدلوا توف هدنشب یرکی تانرخالا مد ۵ "الوزعم بولوایمهفیلخ
 هدنلاس ۱۲۰۰ دنواه ۀنزخ ( یدنفا دجا یماک ) --۰ردنوفدم هدوبش وط

 دنیلد هدعب یساغا راتخنا هد ۲۳۸و یساغا رکی و یحنزاب شاب بودا لوخد

 یجوبقهلتلوت هد ۱۲4۰ یدلوا یرایرهث رادناکر هدنسهع |یذ ۲۳۵و یمان



 .ممرو یساضعا هبلاع سلاجحم جو تب كنیرفص ٩۳ بودا لاصقا

 كنل والایذاج هنسوا بولوا یر تلود یاروش اب ۳ هدنستلا كنلوالا

 توف هدنسیکیا یمرکی كتناضمر ۱۲۵۳ هلغلوا لولعم هللا لزع کا
 هدنرورم هنس دنح ردشلدیا نفد هس رق یسهاخ هتسخج هدرادکسا ردشلوا

 ردشلسا نفد هاروا هللاحرا یخد اعا لعدم تن )مش :

 قامت ید اقع وک هد محرک یحس ۰ ردم ۰ بتاک . اش لضاف

 :یسفنآره رایدردای هلاخهتسخرب ه هدکلرب هلسهحوژ هدرادکسا یدلیا هجرت

 ۱ ۰ یدلاق هنیردهرو یرللام بولواتورتیذد

 هنسوا یدنلوا هوالع ید یلریدم فارفلت هدنرخالایداج ۹ یون

 لع ندقلیحاش رشت هد AA و ندهراد هدعر بولوآ لع ندفا رغلت رخ 1

 یسهجح|یذ ٩۳ یدلواهبحراخ "یناشرمشترارکت هدن :رخالامیر ۷ ردشلها
 هدنزوقط يركب كنلوالا عید ۱۲۹۹ یدادا همیض یلشتقم هیلدع هدندرد ِ

 .نودرفیرلم و دحمیدا تاذرب ماکلاذفان هللا یوق ییوهصقیجاتجكناشا

 ۰ ردکن تعفر هداز شات یاکو اشاب دیش ردم ندناریمریموندرلفرصتمو

 "نوتکم هد ۱۲۵۲ ردیمودم كنافا ات ( اشاب دمت لماک )

 هبلق هدنلاوش ۸۷و یفرصنم سدق هلیسها لیامور هدنرخالایذاج ۳ ٩

 هنکل رسیموقغ اطهرق هدب بولوا یساضعا تلودیاروش هدنیحر ۳ یدلوا چ

 لاحرا هد بولاق هدقات هد دم تدم هلکمنا ر 3

 هکب ففع ردنوفدم هداشاب ردیحت یداروفو ٤ تاک ۰ انآ ھا ۱ رد

 , ددیریدم بهاذم موی (تیرونز) ندناجر الب بنر یردارب یدشلوا اما

gLلوالایزاج  a.او ط  aك و يو ۳  

 هدنمرحم ۱۲۹۳ بولوا ندنساقلخ یسهطوا هجرت (دخ لنک)

 . مض قسایر هرناد یتلا هدنمرخ ۲۷۲ ردشلوا یسحناف رشت هحراخ اددع

 ۳ داف هداژ یبک یدلدنا نفد هنحراخ یساحولوم وق کی یالیا لاحترا

 یوتم هداز ام ینلعصم یدیرک یرلدامادو رلکب ززعو
 اشا یلح قیرف

 E "ییوتکم ءدلب رحالایذاج .۲۸۶ و یردم بهادم ضشفتلاب ندهنهنرا

9 
  ترادص هدنسکیا كن رحالایذاج AX یدلدال نع هد ۸ بولوا یفرصتم رک

 ˆ یربقس ع روبیسراپ ی هلل نع هدننابعش هنسوا بولوا یراشتسم 3

۰ 



 یدادا نفد هاب یرد هددجا دحهرق دلا تو ترا ای هایت

 ردراشماشپ درع تشاور هد هدا لهأت هعفد ح وا یدیا نددنظو اص

 ۱ ۰ ردکب یدشر دج ودع ردسیاد كمردب
eهماظن دکحو یسالنم جرح < م ۰( یدنفا دجا لماک)  a 

 ` ىە اىد ۱۲۹۲ ىدلوا ىيا سفر فاتشنآ ەد ۲۸۸۰ تا

 . یرکسعرسبابو ییالاریم یجوط (كبد لماک ) ردشلوا توف هدنزوقطیرکی
 یداوا ا نوآكنم رخ ۳ بول وا یساضعاینوسسیم وق تاماکس|

 ۰ ردنوفدم هدوق یرک |

 "هد ۱۲۲۰ ردسهداز ردار اغا نافع یرک (اشاب فسو لماک)

 ردشنک ءرصم هرکص ندقدلاق هدنناب یسع زار دا ترشآ هلو
 . هداشا لعدم دز یئامولعم باستک | بولو .دنم تک هرصم نزح هداروا

 ردشلوا اولربم هدهنس شب هللا دق هرکسعو شلوا یتاک تعم ردقتلاب "
 هدصص هدسالو لدش هد ۱۲۱۵ بولوا داماد ههبلاراشمو ناربمربم هد ۰۰
 هدنمرع ۲۹۷ ردشلک هنداهسرد هد ۲۹۹ هلیقرط فیرشمح نداروابواکج
 یدلرب و ترازو هدنرخالایذاج بولوا یساضعا الاو سلجم هلیسهاپ لیامور 1

Aیساضعا الاو سلع هدنلوالا یذاج 14 و یرظان تراحت دنس یڌ  
 تایظنت سلح هدناوالامیر ۷۱ یرظان ترا انا هدنسهبا یذ ۷۰ و 1
 لاصفا هدننامش هنسوا بولوا یسییر الاو ساع هدنرخالا عسرو یی

 انا هدنسهدمقلایذ ۷۳ بولوا رومأم ههبلاع سلاح هدنناعش ۷۲ یدلیا
 ۷۸ یدلوا رومأم ههیلع سلاح هدنلوالامسر ۷۰ یداوا سر لاو ساک ۰

 .یذاج یدلوا سل سسر ةلاضا هدنزوقط یمرکیو لاکو ہدنسیتا كنمرح

 و هدنوک ج رکی یدلوا یعاقمئاق ترادص ًارابتعا ندنزوقطنوا كلوالا
 هنسواو یدلوا مظعارد ص هدنش نوا كنبحر ۹ یدلوب ماتح یتیرومأم ۱

 . یدلوا سیر ابار هرکص هتفهر بونلوا لزع هدنشب نوا كنس ید

Aكلاود ۸۳.بولوا رومآم دهلاع سلام ینوک یتا كن ساید  

 هبدلاعسلاش هدنسیکیآ نوا كنسهدمقایذ ۸5 یدلوا سپر ًاساخ هدنسبتلا

 ۱ یداوآ سر هلو> یاروع هم نوا اس اف ۸۰ یداوا رومأم

 بولوا یرظاب هبلدع هدنشب نوا یسک |یذو لزع هدنسپتد ثكتناعش ۸



 نو ٤ E ا هدنبجر ۳ 7۲ تولوا و هنسوب ا

 - یسلاونیدا هدنسهجڭ|یذ ۷٣و هینوق هدنناضمر 1۹و بلح هدنلاوش : هنس او

 وا وایتیلاو ماش هدنل والا یذاج ۷۰ یدل ۳ زعم هدب هرخالاممیر 15 ب

 .٠ هدشناضم ر ۳۷۷ ب 3 وا یسلا هو ی تب شد هتسوا هستم ۱

 ف اوکلمراذا رومایدلوا توف هدنسیکیانوا كنبرفص ۱۲۸۳ یدادبالزع
 ِ یلح لاصو یدج) یرلردارب رداشاب زب زعلادہع یجاحاولریم یدامادیدبامقت مو

 ی E راکیو ندننادناخهچکسا ( اشا لیلخ لیماک ) -۰ ردرلیدنفا
 e یز ۱۳۰۹ یدیشلیا نطوت هدندامس رد بولوا

 ISS E . یدلوا توف هدنسیکیا

 9 ىج و ا راندا ا E (اهابلعامالماک) -
 ٠ یسهان لنا مور هدمب یدنلوب هدنراقلماقمثاف هرشط بولوا ندناریمریمو شا
 .هدنشمدمقایذ ۷3و هفروا هدرخالا یذاج ۷۳ و َندَق هد ۱ ردشلوا 1

 1 یسرق :رخالا عسر ۸۲ ردشلدا لزع هد ۰ . بولوا قرصتم كيا

 . هنسەنس ۱۲۸۰ قالوا دعاقتمو شما لاصشا هد ۱۲۸۳ بولوا ر

 (یدشادج لماک) - ۰ یدنابیدا ویلح«لدتعم ردشلوا توف یرعوط

 و ر یدنفا يج بو تافو هد ۱۲۸۳ بولوا ینیجیوتکم هرشط

 ی یدادیا نا
 a و .( هداز یا ر را ید رع دلا لماع) ٩

 کت ِِ ۳۷ .a r کک نر

 . بولاق دعو یؤزبم ردقهنس قرق یدلوا فلعس ندندنبشقل قیرط بو
 ۰ ۱٩۹۱ یدلوا نک اس هدهطوارب هللا تعانقهماعط نصر هللا لیلهتو میس



 تا چپ

 دجم لماک ) -۰یدادبا نفد هننلرازع یدنفا یالس هدهصلماج یدایا تافو

 ۰ رددیلاوم بولوا یودنم كنندنفا میحرلادبع ( هداز یزوریس۰یدنفا

 دا ۲ بولوایردار ڭا دنفا قح لعاعا ردلپ رولس (یدنفادجالماک )

 ۰ ردرعاش یدلنا لاحرا هدیناخ دیحادعترضح رصع رخاوایدلوا سردم

 ردیمودخم كکب ناهلسیردارب اشا فسوب هحوق (  كب دج لماک)

 یسهباپ لوبناتسا هد۲۵4 یبیضاق هکم هد۲۵۰یسهناپ هکم ۲٤۷ و الم سردم

 ۲۰۷ ویسهها یلوطااهدنلاوش ۲۸۰ و یبضاق لوماتسا هدنوالایذاج ۰4 و

 یسهاب لا مور ءدنلوالامعسر ۲۱۹ بولوا یرکسمیضاق یل وطاا هدنرخالاعمر

 نفدهنسهیکت یناده هدرادکسا بودنا تافو هدنسپدب كنابعش ۶ یدلوا

 ۰ یدا كراشم هدلع < قتم یدلیا 3 هعفد چوا یدلدا

 هلا تافو هدزوقط نوا كنرخالایذاج ۱۲۹۸ (  اشا د لماک )

 نوردا ردمودع كناغا دج فراع یدتهم ندوسوم نالیدا نفد هونا

 دلیلیصحت هسدنه لاسرالاب هابودوا پولوا لخاد ههناهاش رک اسع ندنوباه

 هدناضمر ۱۲۶۳ یدلوا یساول هببرح تامه فقعردو یالاریم هدندوع

 یدنیا لاصبا یرلنوناه نامرف هرصم هد۱۳6 بولوا یسجلیا هیروا نیلرب

 یروش راد هدننابعمش۱ ۲6۵۹ یدلوا قیرفویظفادارفلب هدنسهدعقلا یذ ۱۲۵

 یدلوا یسیلاو هنسوب هلترازو هدنزوقط نوا كنلاوش ۲۵۹ بولوا یساضعا

 .یذاج ۱۳۰4 یدلوا رومأم هبالاو سلع هللا لاصفلا هدنسهدعةلایذ ۰

 یساضعا الاو سلحهدلاوشو یربفس هردول هدنحرو یرظان تراحت هدنلوالا

 هد رخالامیبر ۲۷۰ةدوءهلادعب بولوا یشتفم ییا مور هدنلاوش ۲۰۷ یدلوا

 الاوسلحم هدنلاوش۷۳ بولیدنا لزع هدنلوالامسر ۲۷۲ یدلوا یسیلاو هدج

 هلل نعینوک یجدرد نوایدلوا رکسعرسهدنسیکیآ نوا یس مخایذو یساضعا "

 هدنمرم ۱۲۷۵یدلوا یسیلاو باح هدنلئاوا یمرع ۱۲۷: هرکص نوک دنح

 توفهدنلوالامیبر ۱۲۷۰یدلوا یسلاو ریمزا ءدنل والایذاج هنس وا هللا لزع

 یودحیدنادندشو ددح هلسهدایز قجنامقتسم انشا دههسرح نونف یدلوا

 ۱ ِ رداشاب خاس

 هسورپ بولوا یشاب یجوہق ضیفتاب ردلءرشط ( اشاب لیلخ یلماک )
 ندا لیست لنطصا هدب رقص ۲۵هو یا نوه ءرسح د۲۰۳و یملستم



۳ FE NT) 

 3 ما فارشالاببق دن یکتا ۱۳۰ ما لوساتسا هدعب یدلوا

 . .یذاج ۱۳۰۱ یدلوا یرومأم هلکم سلع هلیسها« لوطا «دنسەجلإیذ
 هدنسینلایرکیكثوالایذاج ۲۰۲بولوالوطانا ردص هدنحوا نواكنرخالا
 ماعا هناتک هللا لزع «دنید,نوا كنس هسسایذ ۲۰۳ بولوا مالسالامش
 هدنزوقع كتا یذ ۱۲۱۰ یدلیا تدوع هدهام یجندم نوا یدلدا

 نف رهامو تفرعهو ِ بحاص یدلدبا نفد هددجا هحمرق ردشلوا توق ۱ ۱ و

 كنسهدعتلایذ ۲۲۰۹ ( یدنفا بع دج ) سردم یودخ یدا تساس
 تافوءهد۱۲۳۳ ( یدننا دع جالا ) نداضتیمادخل یدلواتوف هالا دو

 . ردشلسا نفد هوا بودا

 هداعسلا رادهد۱۲ ۱۳ ویرایرهش فرص« ضفتلاب ( یدنفا لیعاعس|ییماک (
 ردرایدنفا رک اشو فیظن یرامودخع یدلوا توف لزملادمب یدلوا ییجنزاا

 رو ) دار لماک) هکردکب اص < اشا لماک *كب دشم یرادضح رک 3
 یداوانداکحاوخ بوشتت ندیلاع باب ( یدنفا نسح دیسلا لماک)
 يحلماک ) - ۰ ردشلدا نفد هداشاب ردح هلوف هدزوقط كنلاوش ۲

 یدلوا یسالنم یصم «د۱۲4۰ اله سردم ) هدازمش یرادراو۰یدنفا 5

 لماک ) -۰ ردوفدم هدنسهکت یحوصت هدرادکسا یدلیا لاحترا هد۱۲2۲
  سردمردسهداز رداربكندنفادجاهداز یتقم (هداز میحرلادبع«یدنقا ناّع
 یسالنم هرونم دم ءد۲۰ ماش هدنحر ۲۳۸یمالنم رادکسا هدناعش ۲

 - ردشلوا توف هدعب یدلوا یسداب هکم هد۱۲۶۲ یدلوا

 نوردنابولوا ندناقعت یدنفا نسح ینیما حیطه ( كب دجا لماک )

 كنسءرخالایذاج ۱۲۶۷یدلوا یشاب یبکنف .دنجورخ ضفتاب هدنوباه 3

 (كیلماک) - ۰یدلدنا نفد هی كلا هداشاپ ردیح یدلوا توف هدنشب نوا
 ءد۲۶۰ تولوا ندنسافلح یرتفد "ییوتکم ردسصودح كکب شش ندلاحر ا 1

 - .ردشلواتوف هدمبیدلوا لیکو سی رداسرت هد۲؟۳یرادهسیک تاشرشت

 رخاوا ردشلوا یشاب یجویق بولوا ندنهوحو ه«رغز ( جاا-اغا لماک )
 . یدلوا توف هدماخ دوم ناطلس صع " 9

 .افحا كندنفا نجرلادع ( هداز ىلقحوق یدنفا نابع دسلا لماک )

 0 هدیزکس یرکپ كن رخالامسبر ۱۲۱6بولوایمالتناتسدرک < سردمردندد 8 ی



 . توف مد ۱۱۳۹ تولوا سردم ردوا ( یک دم ظاک )

 : 2 سردم ا یدنفادجا جاح ۰ یدنف وا نیسح السا مظاک )۰ یداوا

 .مظاک ) --۰ یدلواتوف هدمبردشلوا یسالنم توربب هدنرخالایذاج ۱۳۹۷

 یثتفم فراعم سردم ردرهشو . ( هداز یدنفا لبلخ ۰ یدنفا یسوم

 سن هدنسکیا یی ۱۳۰۰ یداوا ىس دا هکم هد ۸ و الثم هدیپ

 ۰ ید ملح بول وا ندف راعم تأپرا ردوفدم هدنراهح لیا مور درا توق

 قبرفواول و یالاربم لوخدلاب کیک رددووارا ) اشا یسوم مظاکر)

 ا سرو شفلوب ءدندمتدم هنس و اد یاسا هدنرگسعرس باپ بواوا 7

 ردشلدا نفد هنسهبکت ینادهبوسا تافوهدنسیدنوا كنار ۷ نکیا ۱

 حاح ردقوبو یرعش ناود بولوا واحهو غیلب یعاشرب نابز شتآ « بیدا

 ۰ یدبا زواج یاسکس یتس ردراو ید وجهو

 ہدنرل رات ۱۳۰۳ شلوا قیرف بوشیت ندیرکسع  (اشاپرظاک یسوم )
 كنلاوش ۱۳۱۰ ردشلسا لزع هرکص هنس کیا رب بولوا یسلاو یزانت

 ۰ ردشلدیا نفدد هییلسهبالاحترا ینوک یبهچوایرکی
 قیرف فیدر هدهسورواولقرهلوا رکسع هدوب  (اشاب ینطصم مظاک)

 ۰ یدلواتوفهداروا هدنسهدعقل اید ۱۳۱۰ ردشلوا

 ردندسرف یارعش ربهاشمیدلوا توف هد ۱۱۰۰ ردزادش ( یرفاک)

 هد ۱۱4۸ بولوا یسیضاق زورعا ردینایهرق ( یدنفا دم لماک ] ۱
 نشر ردیلومالسا ( یدنفا چ لماک ) --۰ رد عاش یدلوا توغ

 ۰ یدا عاشو راتخاو نسم یدلوا توف هد ۱۱۸4 بولوا ندنسدتا یک
 هدفا نیما هدازلاش لوبقوط سرب یا ا ۱
 ینطصم لماک) -: یسا نسم یدلوا توف هد ۱۱۹۹ یدلوا یا ی

 یساجهعطاقم نیمرح هد ۱۲۰۰ یدلوا ندناعخاوخ ضفتاب ندلل (ىدنفا
 ردشلوا توف ءدعب بولوا

 e3۲ ندنیلصكن دنفا ناك ( هدازکب هرف۰ یدنفادج جالا لماک )

 سردم هد ۱۱۵۷ ردیسهعرک كندتفا هتلا ضيف دیسلا یسهدلاوردشلیا دلوت

 ینالتم»وز ونمذندم هد ۱۱۹۲ رصم هد۱۱۹۰ یسالنم هطاغهدنلوالامر ۳
ِ 1 



 < د هدأ

E 2 

 ۳ تاو هددابا رتسا هنر ۸ ۸6۰ ۲ یوم یارمش ی دج ج يتک)

 E ET کک ا او 2 7 عاش : ر
ml یو ندا د د ١ هدازدسا ا نیدلادعس دمج 

  Eدج ا ءدارا هنبصت تاک یر از 9
 هدعقلا یذ ۱۷۳ ردشم اق لصقنم هلفلروس نام ا وا هدکتیکیا هلکعا زا - :

 بولوا یاعردص یادک هدننرح ۱۷۵ یدلوا شر انا 9 تا

  ۱۷" 3بولوا لوا قش زاد هدیجر هللنع هدنرخالا یذاج  AVAدن فص

 یادضک اب انا هدنرورم نوک تلا قرملوا ینمارتفدءدلاوش ۷۸ یدلدبا لزع

 ل ردنوفدم ہدیوبا یدلوا توف ہدنرخالایذاج ۱۱۸۱ یدلوا یلاع ردص

 شماوغ بولوا رادربخ ندمولع رثکا یعاس هلاکو لضفو روقو « بیدا
 یداردالحیروما تااپ  > E Eیدیا نعرو یتیشرب دیسک -.

 هد ۱۳۵۳ بولوایزبم تار هلأاشن ندنلق ناود . (یدقا فشاک)

 ی وا ییحهرک د تهعلق كويس ۲ ٣ هدعب بولوا ېرظان کړس هد 2
 مجلو 7



 ۱ رداشاب میها ربا نده رح

 . شفلوب هدرلف رطوآ تولوا نآریمربم رد-لەوقاي ) E ؛ دجادروق (

 توف هداروا بودیک هنتنکلعبوئ واوفع هد۱۲ ۹۳ ردا مازعاهناشک هدعب و

 ۱ ۰ ردعاشیدلوا

 . هرکوکو شنا حق نسق یدالبیزابقاردندارما. ( كيروکوق)
 ۰ ردشلوا توف هد ۷۲۹ و شوا یسیلاو

 . توفهدمب بولوا یباک یرهگب هد ۱۰۵هردنداتک ( یلغوا نووق )

 ۱ ۰ یدلوا
 یدشلوا یسکبرلکب هجناققرهنل و هتک ر وتنام ( اغا نامرهق )

 وشراقهرانالا بونلوا قیدصت هلیرلناطظفام یتوب هد ۱۱۰۱ هدشتافو اشاب دجا
 ۱ . ردشلبا تافو ادیهشو شا هظفاحم نسح

 . هلبالزع هدعب یدلوا یفرصتم نیکهقودو ناربمریم ( اشا نامرهق )
 لکو ی ظفاح نوح هلغلوا رومام هب رح هد ۳ یدلاق فوفوم هدا

 بيدأت هدندورو ه ودرآ لکا ریصق هدد رحت هدنر حالا عر ةئس وا یدلوا ج

 ۰ رداشا نام ییودع یدلوات وفدر دانا

 تلود یاروش هد ۱۲۸4 بولّوا ندنادناخ ردلنارب (اشا نامرهق)

 تدوع هشنتکلع ءرکص تدمرب ,یدلوا ینهاب یبرلکب یبا مورو یماضعا
 ۰ رداشاب لع يودع یدلوا توف هدندمزا بودا

 ۰ یدلوا دیهش هددرک هد ٠۰٠١ بولوا کب لیدنتسوک (كب اق )
 لئاوا یدلوا یضاق هرکصو یهابس ردیلبنومطسق ( ىلج یسایق )

 ۰. رد عاش یدلنا لاحم را هدئلا ناخ دارم رصع

 یللقوصهدمب یدا یرادرسكنرليزاغ دحرس هد ۹٩5۸ (اغا ساطق )

 ردکب دجا یود یدلوا توف هدتمدخوا یدلوا ادنک داش دج -

 یدلوا یرایرهش رادحتس ضیقتلاب هدنوباه نوردنا (اشاب ساطق )
 <« و یک هدکن هلقیشاب یجوبق هد ۹۸۳ تولوا لوا روخاربم وشلادمب
 نار!تولوا یسکپ رلکب مورض راهدعب یدلوا کب ناخوراص هدنس هدعقلایذ

 1 . ردشلوا دیهش هدنسهدعقلایذ ۹۸۷ و شفل وب هدننابرام

 هرم بولوا یمهداد كنراترضح ینا ملس ناطاس ( نونخ رق )
© 
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 : )ت e ا فب رشریسفت ٤ لاحإع ۰ یسهلاسر لولم بادآ ِ 2

 ء3۹4۰ بوقبح هلقلشابحوبق ندنواه نوردنا ( اشاب د درو )

 ا راکب رصمەد ۱۰۰۳ تولوا مع روم هد ٩٩۸ و روخاربم

 بوا وا یسکب راکب بلح هد ۱۰۰ ۵ یدلدا لع ا ۱۰۰ هدهام کیا ِ 2

 یدا رولوا بوصنم ًاضعبو لوزمم ًاضعب ندنوب یداوا نیشنهبق ریزونداروا ۰
 ۱ لالا طسوش ردنوفدم هتد راس اها لعنت یدایاتافو هک ۱۰۱ ۷

 . یدیا نکا |
 رب یداوا توف هد۱۰۳۰ بولوا ندهد رح یاسا ( نادوق دروق )

 یجقمشپ یسهفیلخ یمشاه ادتاو یدلوا هواز یسارو هرکص یداپ دجسم
 ۱۰ ۱۱ یدل و ایسالنم داقوب «س ردم (یدنفاددروق )-- ۰ یداوامیش هددلع و

 : سردم ( هدارشواح یدنفا دم دروق ) = ۰یدلوا توف هدنلوالاعیبر 1

 ہ۰ ردب دنفا ۳. توف هد۰ ٩۱یدلوا ا 8

 راووا هد ۷۶ ی ) شا درود کت . ردشلوا ۳ دلتا و

 هدنواهیارس ( اغا دم دروق ) --۰یدلوا توف هدراف رطوا یدلوا یلفاخ 3

 هرصمهلا لزعهدنمرخ ۱۱۱ بولوا یرایربش رادهننزخ هد ۵ شضفتاب 0

 ۰ یدلوا توف هداروا یدلردنوک

 اونا نرو بولو هدننبراخامالا رددو وارا ( اشادجم دروق )

 یتا ساسینغم هلغملونهداوېناتسا هد ۱١٣١ یدیشار و قلهرا یتاجنس قوا زوب

 یظفاغعنورق هد۱۱۲۷یدلوا رومأم هب رح هلبعاحص ربذقا هد۱۱۲۳ یدلرو

 هلضلفرصتم نوکلواو هردوقا هد ۱۳۰ یفرصتم ناصبایا هدنناءهش ۱۲۸ و

 هدا ۱۳۸یدلروتک هب رحهنتهج نارا هرکض بوداهبلع هکیدب و ویدلوا غوبشاب

 تقادص هتلود یدتا لاحترا هرکص ندنلاس ۱۱:۰ یدلوا فرصت نکهقود
 بولوایخد ) اشا ددر ؤق ( رب یرصاعم یداروبع ۰ عیجش شا تمدخو

 هدعب یدلوا یسکب رلکب هنطا هد ۱۱۲۸ و راوشطو رهشتاو بغ سلبارط

 ۰ یدلوا توف
 هد ۱۱۹۸ بولوا قرصتم همنواد رددووان را ( اشا دجا دروف )

 یاسا یداماد یدلوا توف هدناوالایذاج ۱۲۰۱ یدلوا یفرصتم هننولوا



 ست ی ۱

 هنسهظفامو تبالوكنارواهدننابح تدمهلما یاس ا  هلکغا مت

 ناخروا ناطلسهدوا بولوا یلعوا رب یدایا لاحرا هد ۷۲۸ ردشلوا زومأم

 ۱ . ردشلوانداسا هلت دخ هم یزاف

 بولوا ندنساما یراترضح ناخ دم ناطلس جاوا ( كب یجوق )
 هدعب یدلبا من یراصح هرقول هددو یدنلو هدنمدخ كب قطصم هدازبش

 یب هسور هد ٩۲۲ بولوا ندارحا ( ك یجوق ) -- ۰ یدلوا توف
 اقشا هد ٩۳۰ یدلوا قرصتم هساما هدعب یدنلو هدنسه راغ رصم قرهلوا

 تولوندهرکسعیاصا ( كیجوق ) ۰ یدلیالاحرا ًادیهش هدننرح
 ندنف ةرط ادعاوشغلو هدنسهراحمهتشیوعرت "هدنرخا ثلا ناخداسناطاسرصع

 ۰ یدا روسح « روع ردشلسا دمهش بوابحماص هشیش

 لخاده واهنو ردنا ر هلک هن داعسردهدنتلل وفط ر ديل هجر وک (كىىجوق)

 هدتمدخ ردق هش مع مبا ردا رس ناطلسندل وا ناخدج | ناطاس قر هوا طباض و شل وا
 تلودریب د قرەلوا صاخ مرح هنراترضح عبا ددا م ناطلس اصوصخ و شفلوب

 مدق هد ۱۰2 بول آ هلق هلاسرر دک تاصضل رتاد هتنطلس رواو

 دلاسررب رکید یخد هنیراترضح مهارت ناطلس قرهلوا رصمنامزلخو شالا

 دن دیسایس روما ردشلیا لاحم را هدنلئاوایرصع یار ناخ دمحم ناطلسو شم زاب

 .یدبا لفاعو لمک دحر فقاو

 ورسحیلد ) كب دروف ( ردیهودخح كناشاب دجخ یللقوص ) كب دروق (

 یجاولح ردیلقحرازاب رانا ( یدنفا دم دروق ) --۰ ردلعوا كناشاب

 بواوادنسهبیدنفا یلاب یلهیفوص هلمولع لیصحت یدعوط هد۳۱٩ ندنبلص رع
 ندلارو كنا د یللقوص هد ۹۸۱ یدلوا مش هنسهکت هیفوص هدننافو

 ایمان وباو یدلوا جش ةوعدلابتاذو هشت كناه هب واز یغی داي هلس هداز

 ۹٩۹٩ ید ردا ظعو یرلنوک هعجو هبنشراهچ هدنسهواژ اشا دم هددضق

 یردب بودا لاح را نکیا هدفحرازاب هلق رط جر هلص هدنستا لا وش

 دهداز نیدلاروهدکلشیورد یهشبولوارومیتطابورهاظ یدلدبا نفد هنتاي

 یکكنوب مدلیا ریس یابند یدنفا ریما یراهفلخو یرافلخ یدبا ردنا جرت
 ولناونع مالسلارادیلا مانالادشرح) ینافیلأت یدا ربد مدمروکشیوردرب یفاص
 ۰ یوش یسماح هفاک « یرش هکر هننأرق یرزح + یزو مالسالاذعرش



a. 
 هلصالخ ءد۲۲۳ بولوا ریسا هدنبرح هیسور هد هد ۲۲۲ بولوا یغوبشاب
 رکبراید بولیروس ناسحاترازو هد رلګ را ۲۲۷ یبلوا یسلاو شعص هنن

 . هلرازو عفرولزع هد ۲۳ع یدلوا یسیلاو هقرو شعم هنب هد ۲۳۱ یسلاو
 هدنرخالاعسرا EY بولوا یظفاغ یهطاشوقوفلادمب یدلدامازعا دهرقنآ ا

 . رداشا نایلس لغوا یدلوا توف
 . ردندهنظم نانلوب هدننامز ناخروا ناطلس " (لادا لارق ) -

 یدلوا یی یخ هد ۱۰۹۲ نکیا یسافا یروف هلو ( اغا ربنق )

 ۰ ردشلوا توف هددت ۰

 هدنناح ردیعاش یدلوا توف هد ۲ ردنلهسورت ) یلح یدنق.)

 ردراشهلکب یتربق نامز قوج كب هلفما وط كعآ هالك نوک ره
 بیدأت هلفلوا عبات هنلغوا ردنلق یسابات ردولدیج ( اشاب یلغواولهنق )

 هداشاب ینطصم رار ےس هدوع) یدا شلوا بحاص ددکتو ندا هدون یدشلدا ۱

 ۱۰4۸ هلساسحا قلاشا قر هلوا یهاشداب وفع رهظم بوشود لبخد

 قرهللواتیدأت هک ناشر ۱:۵۱ دا یسلاو شعرص هدنراخ رات

 ۰ ردشلواتوف

 ردیمودنم كنارسقا لاج دم نبا دچا ( یدنفا مساق نیدلا ماوق )

 یدلواتوف هد ٩۱۰ بولوایساق لومناتسا ۰ سردم یدوقوا ندشوق ىلع

 ردلزاریش ( یدنفافسوندلاماوق)- ۰ یزاب هیشاحهنضئا رف فیر دس

 یدشا تدوع همور هرکصو هشدرام هدهعيش روهظ بولوا یسضاق دادش

 هبشاحو ییادکرب راد هربسف یدلوا توف هد ٩۱۸ یدلوا یسردم نتو

 (راهدازیدادغب) هرایدنفا (نیدلاسمش«نیدلاماسح)) یرالغ وا ردراویسهرناسو

 ردلعوا یدنفا لبلخ لی وکشاط ( یدنفا ماف نیدلاماوق ( س. یدند

 لیحر, هیلو دزباب ناطلس یدیارهام هدهیلقعو هسدا مولع بولوا سردم
 ۰ یدلوا توف هد ٩۱۸ یدزاب باک ۲

 توف هدنرخاوا لوا ناخ دجا ناطاس ردندلوسلک ( یلح یماوق )

 ۰ رد عاش یدلوا

 ؛ردندنساما لوا ناخ دارم ناطلس ( اهولتوق ۰ كى ولتوق )

 یتسیلاوحو دیمزا بولواندهیناث یارماظاعا . ( هجا ۰ كب هجوق )



 ا
 مد ٩ ۰ .۳ یداوا یناسحآ رهظم تلراخ دچا ناطاس اف نوا و

 هداز یضاق ) یدنفا دج ندلا بطق ) ترم ۰ یدلدا نفد هب وآ ردشلوا توف

  مددس ور یدلوا توف ۷ ردیلعوا كيیموم نی دج نیدلاسمش يودع

 هد۹۳ بول وایسردم نو زیرط ر دس وش ز رم (یدنفان دلا بطق) - ۰ ردی وفدم

  rدزاب تاقملعت د هعبرشلار دصو حاتفم حرش یدیا هقف هدایز یدل وا ا وف °

 دیاشابونریو سردم بولک هاوبناتسا ردیلناورش ( یچ نیدلابطق )
 .یدابستم هناضایرو تمکح لاف « ملام یدلوا توف هد٩۹۷ یدلوا عم

 هد ۱۰۸۸ ندنلعكندنفا ندلارون ( یدنفا فسو نیدلابطق )

 هدا ۱۷ ۵یدا واجشهنهاکر داشاب ییطصم هحوقهنرب یرد هدا ۱۲ ۱یدلیا دل وب

 تافو هوا رایدنفا ) هللاضف دیس ) ) دېګ درس ( یرلمودح هلا تافو

 .قرق هدهسیدلوا مش یدنفا( دج نیدلاءالع ) یدضح نالوا مدقشي هلب رثلبا

 . یدنفادوم (  یدنفادحم نیدلابطق ) -۰ یدایا لاحترا هدنرورع نوک
 نیدلالو مالسالا جش بولوا سردم هد ۱۱۸۵ ردیمود كن دنفا دم هداژ
 ۰ ردرعاش یدلبا تافو هد ۹ یدلوایحم وتکم هن یدنفا

 نب ناطلسماپنیردنکسا یرد یدد عددالوا ییوشاتکب ( ردنلق )

 بويا لھأت (یلو شاتکب یجاح ) رد ( هداز بیبحنیسح ) هکردیلچ لوسر
 دلو دلور هدنما ( ببح نیسح) انا قیمداق یرصاعم قحا بولوا درع

 ردنلقو ۰ ردشمتا نالعاهد مدلوا هلماح هلسناق نورب ندنتمارک "هلج ایوک هلا

 توف هد ۳۲ یدرو قلنوعرو ردق هنس نوا هدل وطابا بولو نيعت ریحایخ

 . ردشلوا یرشا كدشاتکب دناقع هدیلوطاءا یدلوا

 نکیآ یضاف هدکجهلب بولوا یطاق ردولنایمرک ( يلچ ردشلق )
 ردیعاش یداوا توف هد ۰۰ تولک لاخ هنروش

2 

 1 (are نا یراق رک و تب سر یمن

 یدلوا رادرتفد یضجوا هد ۱۰۲۲ بوش ندهیلام (اشا ردنلق )

 اب هدنراقدروم انس ینعهاح ناخ دجا ناطاس بواوا رادرتفد یا ا
 ترازو ةنراب هدشاوش ۱۰۲۳ .دنماخ فرش عماج رایدروس بصن ییما

 ۰ ردشابا لاحرا هدندمز| یدلوا نیشنهیق

 یناریمریم ةبنراب بولوا ند هدلب فارشا ردیلشعیم ( اشا ردناق ) ۱

 هدرجو یسکبرلکب ماش سلپارطهدنرخالاممر ۱۲۲۱ یدلوا یسیلاو شعم



 یدلیا لاحترا | هدر وا ۱ e یا ندنناذفتم هر یاسا ۱

 r رلکب ردلج هد ۱۰ ۱۲بولوا نداما ۰ ( اشاپ شاق هرق)
  r(شاقەرق)رب یداواتوفهداروا 2 مدس هد راع نارام 2

 ٠ ردراو هبصق رب بوستم هنمأت ياو

 نا 27 2 کو با کب یک ( كب یسهرق)

 بت ۳ درب طلب 1 7
۸ 
۳ 

 . - یدلوادیهش ًاقرتعنکر وشیلاح هنسافط كقرح نداروهظ هلبااشاپ ج

 2 راه یزاغناّعناطلسبول وآندنسامایزاغلرنطرا (لسرم ہرق 7

 29 هنمات ۱ رم یو( نم )

 روس (یارکرق)-۰ردیودخكيرکیزاغ . (یارک عرق )
 ردم

E 

 مق هد ۱۱۹۸ ردندندافحا كيارک میلس یجاح ( ناخ یارک مرق)

 1 «دنرخالاعسر ۱۱۷۸ یدلرب و یعایس اسلک قرق "والع 3۱۷۲ یدلوا نا 2

 .هتسوآ بولوا یناخ حرق ۳1 هدنسبد كنب رخالایذاج ۱۱۸۲ یدایا لاسفنا
 و رد( رايا رکنالق ویا رک ت تح )ی رام ودع یدبآ عطم وقداصیدل وات :وفهدنلا و

 ندهیاکر یاسر .شادنرق ترد رنو ( یرالعوا هحوق لزق ) ق

 :هرایدلوب انف قرملوا رومآههنیرلرز زوااشاپمک روهلکلروک ینرضم هتعر رلپدیا ی

 2 نداانب-یتیدحسم ناخروع هدننامز یا ناخ دج ناطلس ) یشابباصق)

 ۰ رشا
 .«د۱۱26 بولوا یتاک شاب یک باتنیع ( یدنفا رع یروصق )

 ۰ ردرعاش یدلوا توف

  هد۷۱۰ لا دلو هد 1۳6 ردلغوا كنزاربش دوش . ( دو نيدلا بطق ) 

  .بطق بسا ردماماوف ۶م 5 بط «قطنم ؛هضایر مولع :یدلواتوف 2

 بولوا ندنناکرا ییاکروک دمسوا ردندنسارز زو ناریا ( مکح تبا

 هللا كنیردپ ردمودع كب( ینامرک مکح ) نالوا لوتقم هدد نسح نوزوا 2



 ی NE ی دوش 3

 ۰ ید ندهنظم ردکاسا ند "

 . توف هد ۱۰۷۹ هدهسورب بولوا یبلا بوذحم ردلنامارق ( كن هرق)
 . ناعناطاس ( نالغوا هرق ) - رددهنظم ردنوفدم هدهاگواوم یدلوا

 (كيقاتبهرق ) -- ۰یدلبالاحترا هدننامز ناخروا ناطاس ردیدنسا ما یزاغ

 تولوا قاس هد ۱۰۰۲ یدلوا ربسا هدامتود بواوا نددیرحش یاما

 ندنسا ماكنتارضح ناخرواونامعناطلس ( ریکتهرق ) ۰ یدلواتوف هدعب

 .راشم هدوب ( نیکت هرق ) -۰ ردشفلوب رضاح هدنرح ینا هحوق بولوا

 ندنساحا یزاف ناخروا ناطلس ( شاد روعتهرق ) --۰ ردندنسارما كاما

 ۰ یدرتسوک قارار, هدنابراع بولوا

 یر كنسهقثط ولردقلاود ( كب نیدلانیز هجارق « هجمرق )
 یدیا روشیلاج هلاصیا هناورشون ینبسن یدلوا فرصتم ناتسبلا ردیسیجنریو -

 رصمردقهنیرلهنس ۷2۰ یدیارحوک بونوقردق هتوپرخ ندهیطالمو شعر

 برحو یدیلاط یرلنوا قترا هنسوب بونلوب هدرارفس هدندزن یسارا ماشو
 توف هد ۷۶۶۰ یدلوا ضراس هنساما رصم بودیا مزپم كرءهدا

 ناطلس هدنرلارعع ناتسلاوشءرح بوبهروا رلهحهرق یدالوا نکل ردشلوا

 نداما ( قالوص هجمرق ) رایداشپ ردق هنیرصع یرانرضح لواناخ میلس
 تاذ یدیا قداص هدایز كپ هنیراترضح ناخ دیزیاب مریدلی ناطلس بولوا

 هنافداص هد ۸۰4 هدنقحیلاحژس كنم رادناح یاشاپ لع هبیهاشداب ترضح *
 ۱ ۰ ردشقیا تمدخهایتتسهو شبا مالک داربا "

 هد۸۱۱ یدالئام هتبحوقوذبولواندنسامانایلسریما (كيهحءهرق)

 ۲ ۰ ی

 یداواداماد هناخدناطلسیلح بولوا ندا ہما نام (  اشاپهحهرق )

 نکروشیلاح هلادرم هدنرح هنراو بولیرومب ناسحا یلیکپرلکب یلوطاناو
 ۰ یدلوا ددهش ۷

 یسکب رلکب لیامور بولوا ندارما هدوب ( یاد ۰ اشاپ هجهرق )
 دارغاب هدتناورر » یدلوا دهشایو لزع دن لوشاتسا هد ۸۵۷ ردشملوا

 < ۰ ردشلوا دیهش نامزوا بوللوب هدتمدخ ردق هنفق

 هرکص هلغلوا هدنتمدخ اشاپ ىلع جلف هدربازح ( هجاوخ هجمرق )



 ِ یا « هد ۹ ی ماهسا هد e یسیج هعطاقم لوبناتسا هد عو

 ۰ یدلیا تافو ارخوم یدلوا یسیجم ا دن
 هنسیدنوآ ترا حایسو مش ردلبلروب هدمدکش ( نەدا یو

 ۰ رد عاش یدلیا تافو ہدنلوالایذاج ۱۲۹۵ یدلوا رواج دچا 1

 توف هد ۹٩٩ بولوا ندنرلمناک نواهناود (یلحیدج ظفاح یعدق) 2

 ۰ رد عاش یدلیا فلات یتسهموظنم (اهلزو فسو) تر ۱

 یدلوا توف هد ۲۳ تولوا ندیاضق ردلهرشآ ( یدنتا یرارق )

 بولوایسیحرابنوطوایرد ردمودخت كنیفوصهروق ( كم نامارق)

 روخاریم بونلوهدتمدخ هدنتلود قوجلس هلا ( زوکتوا ) یردارب یبوتت ِ ٣
 رلیدتسا فقوت : راقوعلس هلرللو توق شادنرق کیا و هد ۰ یداوآ

 كب ( دخ ) غوا هدعب یدتا الخا یتیرالیس هناورب ندلا نم هرکضص
 یرالغوا نامرق هشدالواو نامارق افوطعم هنرس هنتموکح یدلوا کب هبنوق
 کانمراراقوچلس ء ( نیدلارق ) ندارما یسغد ( نامارق ) ههینوق یدند

 هرامیدنک یرللغوا نامارق ینوم یدشغد ( لیا ندلارق ) ہلا اطعا "
 بولک ههنوق هقحالس نیا هدق روخارم نامرق هدناوررب رلیدایا 9 7

 7 ۱3 زدن هروکم ییرہش یدسس رهشیکی هرصق راصحرق هدنرال هدکنو
 هدقدلروس مق هسوق هدن رضع كن راترضح ناتناخ دع ناطلس یدالوا 0

 ندنسهعرک یناثدارمناطلسكکب مهاربا ( كب نامارق )ندندالوا یدربا ھماتخ
 ۰ یدلوا مانک هلیردارب هیتلبروس مق هنوق هد ۸۷۲ ردیمودخ نالوا و

 یسالنم هرودو ییتقم رکیزاید ۰ سردم ( یدقا دجا نایرق)

 یدادبانفدهدنسهیکت یدنفا يحهدشاطکب یدلواتوف هد ۱۲۹۲یدآوا

 بولوا ندنرامزالم اشاب لاک ردیلریمزا (  هاش ریما ۰ يلج یرق) .
 يتاك راجوبت ( یدنفا دت یرق ) -۰ ردرعاش یداوا توف هد ۹۵۲

 ۰ ردرعاش یدلوا توف ۱ بولو ۲

 ردندحاشمو هنظءیدلوا توف هدنسهدقلایذ ۱۲۰۳ ( اب لاطرق) ۳

 شعاروهظ اضعالامات یدسح ءد۱۲۳۲ هدنعماح یسوق هد ردا ) یاب را زلک ( 93 3

 هیهسامص هلا تافو هد۱۲۱۳هدوب ( هدد هاورب ) یدلوا هاکترایز هکردناذرب



 ۸ تب ۵ ۷

 ` ناطلسدودرخاوا ردیلوبناتسا ( هداز یرون ۰ یلح دج سدق )
 ۰ ردیعاش یدلبا لاح را هدلوا ناخ دجا

 یدنفا هجا مداز یحاشن . ( هداز ناضمر "۰ یدال ی )
 یمالاتم هسوز . هکم ۰ كنالس ۰ سردم یدلیا دلو هد ۹۸۲ ردسودحم

 هدنناضمر ۱۰۲۹ بولوا "یسضاق لوبناتسا هدنلوالایذاج ۱۰۲۸ بولوا

  یرفص ۱۰۳۱ یدلوا یرکسیضاق یلوطانا هدشلاوش ۱۰۳۲۰. یدادبا لزع
 جف « لضاف یدلدنا نفد هنسهکت یراخمربما یدح ردشلوا توف هدالئاوا

 ۱ ۰ رد(یدنفا یعش دع) ندرودص یودخ یدا
 ندنسهرئاد كکیدع ردیودنع كنبدنفانایلس (  یدنفا د یندق )

 *ییکلکب هد نمرح ۱۱5۷ هللا تعزع هفرش محو زی هدام باب ضیقتاب
 كرتشم یدلیا لاح را هدنرخالایذاج ۱۱۷۹ لزملادمب یدلوا نواه ناود

 ۰ یدا راسییذو لاکو مواع .
 توفءد ۱۲۱٩ بولواماهسرد .سردم ( هحاوخ ۰ یدنفا یسدق )

 ۰ ردیعاش مع یدلوا

 كندنفا نسح ندنسالءاهر: ( هداز ملح ۰ یدنفا دج یندق )

 یدلو ترهش درهلک هلوساتسا هعفد دنح هلغلوا رهام هدم ولع ردمودخم

 یداردنوک هتماقا هن هعلق مور بویمەنیک هددسیدلوا یتفم هنتکلم هغفد رب
 یدر دتا بصن یتفم توروئک هنداهسرد هلک شیر وک هداروا اشاب یرس ملس

 رفسرصمبواوا یسالن:مورضرا هد ۲۱۰ یدادبا مضیباقن و تباس رم زا هرکص
 هدهسیدنل وا بصا یضاق هدنهف رصم یدک هلا هواعهرک اسعكام یا شب هنن واه

 هنداسرد یدلوا یسضاق هکم هدنمرخ ۲۲۱ یدآ بش مالسالا ۳

 نفد هناتسریق دیزناب ناطلس ردشلوا توف هد ۱ هلغلوا جانعا هدندوع

 هسرولل و هدساحم یغاقره بولوا یعاشو یشنم ءدال ةنسلاولضاف ردشلدا

 یرللاع مثلوک ضبب هلغلوا هنادنرو هایلاباالیرمشم ید رواوا هدحو ماکتم
 ۰ ردشلروک

 هد۲۳۲ یسالتم رمزا هد ۲۳۱ سردم ردلسیلک  (یدنفاد یندق )

 یبدق ) -. ید ندرصع یالضف یدلوا توف هدعب یداوا یاب هکم

 یجحرات هد۲۶۲ یدلوا ندنسافلخ یدمآ توشش ندنلاعباب . ( یدشا



 هوس نیش

 ۱۳۰۱ یدلوا یسهاب ییا مور ًاقاعتمو یلوطانا ردص هدنس هدعقلایذ ۲۹۳ و
 عا یدلدا نفد هونا هلا تافو هد ۱۳۰۱ ی هدنسبکیا نوا كّطبخ

 بولوا قیدوبعو تییوسنمهن رلترمضح ناخزم زملادبع ناطلس یدنا ی «مولع ۱ ۳9

 بیام رلکب (یدیخ و نیما یرالغواهلا (اشاب بلاع)یداماد هدننواهسولح 0

E۰ یدا رلشاوا  

 كناشاب قحا ینکی كنمدنفا مصاح سوماق جرتم (اغإپ دج یردت) .
 در تراح هدنتس هدعقلا یذ ۱۳۸۰ لوخدلاب هن هجرت ردیمودخ

 شاب نتازخ سلع هدنرخالایذاج ۸۲ یرظان هتسون هدشاوش ۸۱ یس ر

 هدنرخالا یذاج ۸۶ یتاک شاب نیناوق الاو ساک 2 هتل یر ۸۳ و

 رز را یاضعاتلود یاروش هدنمرع ۸۵ و ,e . ٌءرادا س

aيمض کم هام رو یراشتسم هعفای هدنلوالایذاج ا 2  

 ىز وقطنوا ثنناعش ۲ قمما رهش هدنرخالایذاج ٩۱ یسر هعفا س ۱

 ٩۶ ینیما رهش هدنمرغ ٩۳ یراثتسم هرم هدنسهحایذ ۲ را ۱
 ساوس هدنهرخ۹4یس ر تلودیاروش ترازو تراب هدر کت كر

 .هدعقلایذ < ىرا هلخادهدنزوقطكنسهع|یذهنسوا یسلاودادفب اقا
 بواوا لیکو شاب هدنسءهءغ كبح ر ٩۷ یرظان تراحخ هدنحوا كنس ٢

 ا هد ۱۳۰۲ یدلوایسلاو هنردا ایقاعتم یدنلوا لرع هدنلئاوا كلاوش
 لیعاسا مکح ید انشا "هناسل بولوا یفرصتو ردت ردشلوا توف اف

 * ردکب لیعامسا یمودخم ردشلوا یدالوا ندنآ هللا جوزت یتسهعرک كناشاب
 داشا قثاف بولوا اولریم زقلاب ندهناهاش رکاسع (اشا یردق )

 دا توقف هدناضر ۱۳۰۵ کیا ینا ولرم فوز هور ردا دا
 ۰ ردیعاش

 بول واروهش» هد (هدازیسدق) ردیایلحب ( رداقلادبع» یدنفا یردق (

 یسحوتکم هسور قلارار بولک هلومناتسا هرکص یدشملوا یس ر ههدلب هداروا
 ىك نون اهیباملوا هنس نوا قر هنو هد راتمدخ یکی لفرضتمو قلما اق هدو 1

 هدنسلم رک كنلاوش ۰ ٩هدنشاب ینلاش قلا بود از ارحا ر دقه ابهر ردشلوا یناک ۱

 ۰ یدبا ثاحش و بیدا بولوا رکشهاوخ هنفلأتراا ضعبو لمم یساشناو



 ی OO ی

 ردرآو ید هنمان بولوا ندنراشواچ هناسرت ( شواچ یردق )
 یدنا انهمشجو بتکم ہداشاپ هلاس كحوک

 شلوا ا هد۱۰۳۳ بوشیت ندیلاع باب ( یلج یردق ) _

 داشاب دم یصی ینابط ہد ۹ ا اا هد ۱۰۶۲ لژەلادعبو

 شلوا باتکلاسییر رارکت هد ۱۰۰۱ قجناو شلوا لزع یالوطندنتیوسنم
 «ربرح ردشلواتوف هدنرلخ رات ۱۰۵۵بودنا طبضیخدبصانمرئاس هدقلاراو

 ۱ ۰ یدنآ ربدم

 ی راق یر هوا ناداه مار , یردق )

 .یسلاو ماش هلرازو هد ۱۰۹۸ هدمب ردشلوا یسکیرلکب هرتسلس هد ۷۴

 ۰ ردشلوا توف هد ۱۰۷۰ و شلدا لزع هد ۱۰۹۹ بولوا

 ردیلیداوارب (  هداز یعالس ینلطصم جش ۰ یدنفا یقابلادبع یردق )

 یلح یردق )--۰ ردندارعش یدلوا توف هد ۲ بولوا ندناضق

 هد۱۰۸۲ یدلوا یلوتم هفاقواضمویتاک هعانزور ردلباتع ( رداقلادبع
 ۰ رداوود بحاص یاش یدلوا توف

 هد ۱۲2۲ بول وا النم ۰ سردم ( هدازاشاب یدبع» كن یردق )

 كانمرا ۰ هدددجم دیسلایردق ) -۰ یدلواتوف هدعب قرهلوایرومآمر رحت

 رصع لئاوا یداوا مش هد ۱۲۳6 هنس هناخولوم شاطکشب . ( هداز یهش

 ۰ ردشلوا ترف هدیناخ دحمادیع ناطلس

 ۰ ۱۲۳۰ یدلوا یصاخ بوشش ندنغاحوا یحاتسب ( اغا یردق )

 هد ۱۲۳۷ یدلدا لزع هددجخایذ بواوا یشاب یحناتسب هدنرخالایذاج

 هدعب یدلوا یاب یجهربخ هدنرخالا یذاج ۱۲۳۸ بولوا یساغا رادطس - 3

 هد ۱۲۵۲ بقاعتم ییدورو هداعسرد یدلوا یلصحم یلوبیلک هرکص ٤ زقاس 3

 ك ردشلوا توف

 ۰ ردندلاوم بولوایودش كکبدعسا ( هداز مکح ۰كيدجا یردق )

 كنيدنفامطاس ىلع ەدانماماىلەلز ( هداز عطاس ىلع تكدخیردق )

 هد ۲۹۸۵ و یبهاب ریهزا هد ۲۱۳ یسالنم هتسو هد ۲۵۸ !سردم زدیمودخ

 .یذاچ۷۹ و یسضاف هکم هدعب یسالنم هیلفهدنلاوش ۲۷۶ و یسالنم مورضرا

 ىدا یی وطات | دعب یس هدام لومناتسا هدن رخ الا یذاجو یثتفم فاقوا هدنلوالا



  e4ا 4 ِ

 ا را بصن غوبشاپ هرلازریم راس ا 0 ۱۳.۹

  5ردشلوا دهش هدنشه راع لیعامسا هدنرخ لار ۰ :

 قلارارب بولوا ناریمریم ضیفتاب ردیلراصحەجا (اشاب نالق)
 هلئروصوم ردشلوا رومأم درح هلساقا هد ۱۲۰۵ هدهسیدلیا فاف ینسەبتر
 یدلیا رع یانفا هدیرح

  ( ۱ 1بت ممکن نام نم نیر ( هداتق فیرش
 هکم هتکدلیا تافو هد ۰ ( یبع نن دواد ) ندع“ ؛اهون مهنع هللا یضر ىلع

 ٦۰۰ و شمقیح ندهلاعو تراما هلسافو ( یسع نت شلم ) نالوا یریما

 یدلیا لاحرا «د۱۲۷ ردشلوا بصن هنراما هجرت بحاص یضخوط هنلاس

 ((یدنفا بلطاادبع فی رش) رلر وی و هدنراما ردق ءرصع یدافحاو دالوا

 ۰ رترددافحا هداتقفرش یدالواو

 اقا مهاربا یجاح یجقلعاب (  هداز یصقلعی ۰ كب دج ہللا ةردق) ۰
 هننرللق یدما ءرکص و ییلاعردص "ینوتکم ردیمودخ كندننا هتلادج هداز أ

 نفدەئس درت یدنفآ يج ا توف هدن کسنوا كنناضمر ۱۳۹ ردشمرک ِ

 ۰ ردشلدا "

 ردبمودخ كنهدد دس یحاح یسئاب یصشا وق کی ( هدد هللاةردق )

 بوروتوا هدنبرقیجنوججهدوامارخالابندنتمدخ هددالادبع میش ینکییترس
 اشنا برتر هنرزوا كنوا یدنفا تلاحیحم كرد ردشلناتافو هد ۸

 هنسچوآ شا یدردتا بصن 23 هسههاحشولوم هطلع هطلع هد ۷۲ هدمنوت بودیا ۳

 ۱ یدلوا مش ( هدد هللاءاطع یودحهننرب یدلیاتافو هد ۵ هلا تشم 0

 ۰ یدیا تفتلم « مرکم < E ۽ تور لقا

 هدیناخ نایلس ناطاسرصع ردیلدهرصبق ( هداز نیز ۰ يلجیردق )
 . ردندارعش یدلوا توف -

 دم یدوعس هداز نسحربما یراسکبن ( رداقلادبع -یلح یردق)

 یعاش یدلوا توف هدنسهحایذ ۱۰۰2 بولوا سردم ندسودخ كندنفا
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 بولوا روهشم هدقلروشحالس یدا رداو همالک دارا هد هنالث هنسلاو رهام

 بوکندنتسوا كنوبق تاقکیابونآ درجر ندنرانکق دنخ .دنسوقهردا
 ۰ یدزاب هیشاح ههروسضءب ندفپرش رب ردشتود هننادم وشراچ
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 نداروآو یسلاو ۳ و هد ۹ بولوآ تا ي تين

 یدلوا یسلاو رکیراید رارکت هدناضمر ۱۰۸۸ و دادفب انا هدنرفص ۱۸۲

  هدنسهدعقلایذ ۱۰۹۱ یدلوا نادوق انا هدکدلک بولیدبا لزع هد ۰-

 دچ مش) هددادش یدلئام هایلوا ترازو لدفاص یدلیا تافو هدربمزا

 ۰ یدلیاریمت یتسهرتو عماح كن (یرودق

 ناربمربمو یظفاحص هسولوا رددووارا ( اشا دم نالبق)

 (لنذونیسح)یرلودم یدلوادیهش هدن رح هنننس هدنمرم ۱۱۰۹ بولوا
 ۱ ۰ ردرلاشا

 بولوا یردارب كناشاب نالسرا ) هداز یجەرطسمه ۰ اشا نالىق )

 یسلاوادص ةلاصا هد ۱۱ :یدلوا ې ریما هلقلاشاپ "لکه ردارت هد ۱۰۸ ۰

 ۰ ردشلوا توف هدعب بولوا مح ریماو
 هد۱۰۹۰ ردنمودم كناخ یارک ملسیجاح ) لوا ناخیارک ن البق (

 هسودر ینو اشا نامع كحوک یسهلوک یرد بولک هلوبناتسا یدلیا دلو
 یدلوا ییاخ عرق هدنسهدقلایذ ۱۱۸ بولوا یافلاق هد ٩ یدردنوک

 ناخآبنا هدنرفص ۱۲۵ یدلدا جارخا دلیا مورو یدشلوا لع هد ۰

 هدنرخالامسر ۱۱2۲ یدلروتک هد یلوبیلک هلال نعهدنس هجا یذ ۱۲۸ یدلوا
 هد۱۱۵۱یدلدا ما| هزقاس هلا لزعهدنرخالاممر ۱۱2٩ یدلوا ناخ الا

 . دم شم یشقلا یسو شا قلناخ هنس کیا نوا ردشلوا توف هداروآ
 0 1 یدبا لدتعم

 هسولوا هد ۱۱۵۸ یقرهلوا ناربمرمرددوواب را )اغا نالق )

 رفعح یودخح ردشلیا لاحم را هد یدلوا ینرصتم تح هنا هد ۱3 و

 ۱ ۰ رداشاع

 ردمودخ كناخ یارک ملس یجنکیا ( ینأت ناخ یارک نالبق)
 ۱۱۸۶ یدلوا یاخ عرق هدنسهدعقلاید ۱۱۸۳ بولوا یاغلاقو نىدلا رون

 ۰ یدلوا توف هدعب بونلوا لزع هدننابعش
 هدنسهرا ۱۱۸۳ ردسودخح كناخ یارک مرق ( یارک نالبق)

 ( یارک دج ) یردارب ردشلوالخاد هنسهراحم هولزوک قرهنلو رضاح

 ا هدنرح ۲۰۲ یدبا شلردنوک هفلأت ینلئابق نسل رجب هد ۱۱۸۵ هسیا

¥ 



 چ ۳ سم

 ۱ ید ارخرارمآ هوم ارت بواوا

 ردشلبالاحرا دفا دارمناطاسرصع طساوا ردزوریس  (یلحیلوق)

 ندرصم پولوا ندناضقردلسودک ( یلح 7 فوق ردیعاش

 ۰ رد یاش ید) وا قرع هدیلاس ۰ . نکیآرواک

eندنیلص كندنفا (یلوقنیما ) ندنسهبنک یلق لیوحت (هبدع لوب)  
 هجر هد ٣٥۲و هنبتکم هیلدعفراعم هدمب هنلق ناود ردشلیا دلوت هد ۱۲۲۷ ۰

 د یلوطاناو ییا مور هدعب بولوا یتاک یی رافس نبلر هد ۱ یدریک هنلق :

 ۸٩و یراذکتلصمءردن ول هد 17 و یتاک شابی رافسءردنول هد +هیدتکهلترومأم ض ۰

 برحیلوبیلکءدنرخالایذاج۷۰یبتاکهبجراخهدنرفص۹یریفسهننادنلوالامیبر

 هد۲۷۲ وی لواء« ت راجن هدنلو الا عب ر۷۲ ویساضعا یطاتم نویسیموف -
 یاجرناود

 .. یذاج ۷۰ و یتاک هیج راخ امت هدتسهدعقلایذ ۷: و لیصا هدنابغشو لکو "

 رومأم هماشلا ةيرب هلا الاب هدنناببش ۷۸ بواوا یراثتسم هبجراخ هدنرخالا

 . دیمزا هدنناضمر ۸۰ بولوا یسیلاو ادبص هلترازو هدنناضمر ۷۹ یدلوا

 یساضعاالاو سلجم هدنرخالاسر۸۲ یدتا افعتساهدنبحر ۸۱ یداوا یبلاو

 تع نع هدیرکا اشا یلاع ؛بواوا لیکو یرظان ترا هدنرفص ۸٤ بولوا 9

 2 یذاج ۸۸ بول وایرانات راح ةلاصأ ةد وعل ابهدنسهدعقل اید یدتاتد وو ۲

 كدرخالمیر ۱٩و یتیفس هنایو هدنوالامیر ۲۹۰ یلدا لزع هدنرخالا
 یرظان تراجن اناث هدنزکس نوا كنمرخالایذاجو ینیما رهش هدنسید نوا

 ندمارک ناعا هد ۲۹۳ و یربفس غروبسرتپ هدنشپ یرکی كنناضمر ۴ ۱ 3

 ندیدنفافراع هداژ ادفتک یدلواتوف هدنزکس كنبرخالمیر ۱۲۹۶ بولوا

 راوطالاقتسم ؛فقاو هتلودروما «شمازق فوقو هدینجاناسل و شمروکس رد
 یدبایجانحم (اشاهدآوف) بولوا

J 4كل, راكب ات بولوا نداعا ( هداز یافو < اشا نالرق  

 بولیناللوق د هکلم تامدخ یک كالا و هدنرصع با ر ناخدا ع ناطلس یار ویباطعا نر

 رد (اشاب نالسرا) یودخم یدلواتوف

 یرایرهش رادمتس شضیفتلاب ندنوناه نوردا ( اشا ینطصم نالبق ) ۲ ۱

 هد ۱۰۷۲ یذلوا یسیلاو ناوهدمب یسیلاو دادشب هلترازو هد ۱۰۹۰ یدلوا "

 ۱۰۸۲ یداوا ارد نادوبق هدنناضمر۱۰۷۹ یوا ینیلاو ماغ هرکسو هو |



ERE ۵بسا 6٩ س  

 ۰ ىدا جزا ۰ لضف بحاص یداوا توف هد ۱۳۹۳۴

 اولربم هلعلاطقوس لوخدلاب هد ۱۲۲ ههناهاش رک اسع . (اشاپ مساق )

 هد ۲۸۹ بولوا یسلاو هدح هدنناضمر۲۸۸ یدلوا قرف هد ۱۲۸۳ و

 توف هدهبلق تدم بولوا یفرصتم روز «دنلوالایذاج ۱۲۹۲ ردشلدا لزع

 ۱ یدا قم « دعتسم ردشل وا

 هلن راح ینلاوما بودک ه هرصب ندیلح ( هداز ربهژ . اشاب مساق )

 یالوط ندنابسا ضمب هارلاشا روصنمو رصان یرلخش كفتنمو یدلبا رشکت
 هد۱۳۰۲ بولیدیا لصف هدنداعسرد تب ابن یدلیادادتما ههایخ هل ر وهظیرل هک احم

 هد ۵ ردش!روسب ناسح اینها كلی رلکب هدعب و شاوآاّشعاهلودیاروش

 ۰ یدلدا نفد هوا بودا تافو

 هدف یرسکیلاب بولوا اعم هدتتمدخ كنال ( لضاف یضاق ) 5

 توف ًاةداصو شقلو هدتاونغ قرهدلو هدنتمدخ لوا ناخ دارم ناطاس

 ناطاسرخاوایدل واروهشم هلا مانو بولواندناضق (یلحیخاق) . ۰ ددشلوا

 ۱ ۰ رد عاش یدلیا لاحرا هدنناخ ناملس

 دهنستنطاس بولوا ندنساما ران ( ازربم ۰ اشا روتا )
 هد ۱۰۳۸ یدلروس ناسحا یدکب قر راصح هرقو یدایا تلاخد ضرع

ERرداپب عیش یدلبالاحترا هد۱۰۸ یدلوا یسیکیرلکب یزوا هرکصو  . 

 ۰ یدبآ 5

 بواوا ندنشلاشم رابک یتولخ ردیسهفلخ یناورش ترش . (دایق)
 هد۷٩ یخد ( یناورشدیم ادبع جش ) یسهفیلخ كنوبردشملوا توف هد ۰

 0 ۱ ۰ یدلوا توف
 نوزبرط ضبفتاب رد ردارب اشایریپ ندنرالعوا ناضمر (اشام دابق )

 هد ٩٩ بولو ا یسکب رلکب بلح اقاعتمو هرصا هد ۹٣٩ و یسکی رلکب مو رض راهدهب

 هدیصق (قاب) رداشاب نایلس یغوا یدلامدآ كا و یرغوطیدلوا توف هدیلح
 ۰ ردشبوس هدنقح كىو ییسهبعال

 هدوب ردیمودخم ( كناشاب ايق ) نده رحم یارحا . ( اب نطصم دابق )
 ریزورب ییدلبا ادهک هدنتعزع هنارنا هداز هلانح بولوا ندنسامعا هرح
 هدننافو كناشا یدلوا برد نادوبق ماقمکاق هد ۱۰۱۱ قرهنلوا لزع یساغا



 تی 1

 سس و و س

 توق ۹ ۱۷ تورا یاری ۳9 bt و را ۲ انا

 ردیلن وباه نوردا هدو ( اغا مساق ) یدا راكم < عقتسم ۰ ‹ قداص یدلوا

  -یدلوا توق هد بوقیچ هلقبشایجوبق ەد 0۸ قزداوا یعنافوط یجنچوا
 هد۱۱۰۱ بولوا ندااردیمودخم كناشاب بجر برع( اشاب مساق ) 1

 هرقنآ هد ۱۱۰۶ وفلادعب بودناتبوسغ هدعب یدلوایماشاب رهشقا هدعب دیج

  ۱۱۰٩یدلوا توف لزعلادسب بولوا فرصت هسورب هد ۰

 +یداماد یدنفا نسح یححنرت ( هداز یخ رن ۰ یدنفا مساق ۱ 1

 a ۱۱۲۲ تولوایمالنمر ههشنکی ۰ e E كندنفانسحیناک

 ( یدنفا مهاربا) یعودرددباع «لع «یدلوا توف ًانوعطم هدنسکیا یرکی
 (یدنفا مساق ) -۰ ردشلوا توف انوممهدنلوالایذاج ۱۱۳۰ نکیآ سردم
 مساق ( ٠ ردشلوا توف هد ۱۱۳۵ تولوا یعش یهاکرد كنهداز يج

 ۰ یدلوا توف هد۱۱۸۲ ردعش یسهکت هبنشراهح هدهسور ( یدنفا

 .ندناشم یرداق ردمودم كکب نیما دم ندناکحاوخ ( یدنفا مساق (

 . نواهیودرا بولوا نا و ضشتلاب ردیر کت ( اعا ےساق) یدا

 هد E یدلوا یساغا یریعکی هد نل والایذاج ۱۳۳۲ یدتک هرح ها

 ۰ یدلواتوف ,UA هداعسرد كنوباه یودرا

  یظفاحم لیعامسا بولوا ناریمریمو یشاب یجوہت ضیفتلاب (اشاب مساق )
 مزهنم یراسور هلا هظفاغ نسح هدنموڪه هن رزوا رهش كنهبسور یدلوا
 لاح را هدندمزا یدلروم ناسحا ترازو ٌهبئر هدنسهدعقلایذ ۱۲۲۲ هلکعا

 ییعم كلوب (اغامهاراناولبم) نالا ینما (اشاباباب) یدیاریمسعامشریپرب یدلیا
 ۰ ردشلواروآ مات بولوا ندنناکرا 3

 اغا ناجع كحوک ہد ۱۲۲۳ ضفتلاب هدنواه یارس ( افا مس ة 8

Eعید ۱۲۳۸ یدلوامرلاخش .دنلاوش ۱۲۲۷ بولوا یساغا ا : 
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 رد داقدصا ردفا لاح را هدعاقم وا هدنرحالا
a 

 هلصوم هدشنافو كنا“ اپ نجرلادبع یلاو ردیالصوم ( اشا مساق (

 ۰ ردشلوا توفدلرهیدءا بیدأتهلبضرعاشا» دواد هدهلیلق تدم یدلوا یبرلکپ
 سردم ردیمودع كندا مهارا یینیکا ( یدنفا دج مساق )

 ردشلوا یسهاپ لوبناتساوهکهو یساضعا فراعم ساحو النم بولوا ماقسردو



 ۰ یدزا ییراطخ یلج كاساج دجا ناطلس پولوا یطخ نسح
 بولوا یسیضاق سودا ؛سردم ردللروج (یدنا یهلح مساق

 (یدنفایهومهارا) عاش ندناضق یودخم ردعاش یدلوا توف ہد ۷
 ۱ ۰ یدلوا توف هد ٠۰٥۹ بولوا

 یشان ناکتس هد ۱۰۱ ششفتلاب ردندراب ریکک د - اغا مساق )

 مساق ) --۰ رداشاب یعیودخم ردشلوا توف هدعب یدلدبا لزع هنسوآ بولوا
 یدلوا یسنعاق لوماتسا هد ۱۰5۸ و خام ۰ سردم رددرک ( یدشفا

 .یودعح یدلوا توف هدنلوالامسر ۱۰۰۰ هلا لزع دنس هدعقلایذ ۹

 یدلواتوف هدنرفص ۱۰۷۱بولوا یسالنم رهشیکی ( یدنفا یحاص لاص د )

 سردم ( هداز یاد: یدنفا مساق ) --۰ ردوفدمهدنسوپفیجایو ءدحاف
 ۰ اغا مساق ) =۰ یدلوا توف هه ۰ الو بولوا یسالنم رهشکی

 توفهدلاسرخاوا یدلوا یشاب نابکس هد ۱۰۹۷ ضفتاب رد ( نابوح
 ( نا مساق كچوک ) ردکتاغا مساق ییدیو كنوبای یدجحسم ( افا مساق ) ییلوا

 شلدا لزع هد ۲ بول وا ناد لق هد ۲ صضشتلاب ردب هک ۱

E o f E PEN 1 AY 2 tA. ۲زخم ۱۳  

 ان ی ی ere Ta E N اه MOO f ری لس یک و ات قید اد

۱:0 ۲ ۳ ۲ 

 ۰ ردشبا لاحرا هدرلدئسوب هدعبو

 رام هد ۱۰۳۲ هانلوا یتراهم ءدننف قاراحم . ( هحوق ۰ افا عناق )

 بولاقلوزعم هامدنحهدون بولوااغا نطصم یحشسهللزع هد۱۰6۳ یدلوایثاب

 لیر وک یداوایمادکناطلسهدلاو هدنسهدمقلایذ۱ ۰۱۱ یدک هنبصنم هرکص
 هلکمهلیا باضعا ییاشاب دج یجروک ت قو ردص قوس هرادص ییاشاب دج
 هنر و شلوا تافتلا لئا هرکص تدم زا هددسشل وا راحود دن هلماعمء وس

 ندضیع هنها_ھداب یتفادص كنلیروک نکل ردشلوا توق اش یبروک

 ردشلوا توف هدنرلحرات هد ۱۰۷۰ یدلوا دصقم لئا تیام یدلاق یلاخ

 ردنسفس یلاحوب هلفاوا ندنسهیصوت كنو یراتمدخ نسح كارايل روك
 هدنرومهتفهربورادناکر ضیفتاپهدنویاع نیبام (  حارج ۰ اشاب مماق)

 راوشمطهد ۷۵ هوناپ «د۱۰۷۶ و یرکا هد ۱۰۷۰ بولوا یرایرهش رادقوح

 هدنلوالا عر ۱۰۱ اوا یسلاو مورضرا هد ۱۰۷۰ یدلوا ی

 ۱۰۸۲ و یسلاو یوم“ هلکلروک یتئار شیتفتلاب یلاح هنرزوا تیاکش

 هدم و هوای انا هدنس هجا یذهنسوایاقگاق لوبناتسا هدنسیمرکی كنلوالاعسر
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 ۱ یو ار حب

 یدوا یراد رتود یاب قش توش ندلام ردسکرح ( اشاب مساق )

 كرا رکیحاص هلغلواتو نم هن اشاب دج یللوفوص بولوا لاو یحنرب هد هفک هدعب

 قازا رح بوبا یداع یتدم یدلوا ثعاب هنرفس ناهردژا نالوا یتکن بیس

 توف هدانناوا بور دتا ارحا یتالع كلانق قحهلحا هدنسا را رزح رح هلا

 ۰ یدلوا ۱

 هدنردحرس یوو جاهم پولوا نداسا (یزاغ ۰ اشا مساق (

 یدلوا یسیلاو راوشمط ءرکص بولوا یسیلاو نیدوب هد ٩64 ید اولریم -
 ۰ یدنارادندو عیش یدلوا توف هدارواهدمناخ ناعلس ناطاسرصعرخاوا

 هدنلعوا لافح تولوا یداتسا كناشاب مسر. ( هرق ۰ یدنفا مساق )

 هدر بودا ماعانوهحور اشاب ندنغیدعهلوا قفوم هنماعا بودنا اش هکت رب

 توفءهد ٩۷۰ بولوا تو کت هدکم یدنفا مس اق ) ردشلیا مط هسردم

 بولوا ندنسردم ( یدنفا مساقهرق ) یدلیا ۰ و-رش یدلوا

AY۰ یدبا لماک ردشلوا توف لو  

 توللوت رام نارنا هد ۹۸٩ بولوا نداحا ( ك مساق

 ۰ یدلوا توف هدرلفرطوا
 را هاپس یدلوا ندناتک ءرعز بولواندنر اش ان جم ( یدنفا مس ا )

 توفهد ۵ یدلوایسح هساحم یلوطاناو یسح هلباقم تن یسبح هل قم

 ۰ ردنوفدمهدلپوکسوا یدلوا
 هد۱۰۱۰ لزعلادعب بولوا یتفم هناروا ردلهبهاوک ( یدننا مساق )

 ۰ یدنا یفاصرپ یدلوا توف

 Sa هد ۱۰۱۱ یادهک راجوبق ضفتلاب  (اشاب مساق )
 هدنرخالامسر ۱۰۱۲ یدلوا یساغا یرهکی هدنسهدعقلایذ هنسوا یدلوا
 مظءا ر دص یدل وا یاق عاق ترادص دال نعاشا نسح یجشک بولوانیشن هبق ربزو

 بولوا ماقمغاف نوکر هد ۱۰۱۳ بولوا یسیلاو دادغب هدندورو اشاب ىلع
 هردنوفدم هدنسوبق هنردا یدلوا توف هدرخالامیر

 . یذاج ۱۰۲۷ بولوا سردم ردیلرکیراید (یدنفا یرابغ مساق )
 یدلیا زارحا ینیرلها لوبناتساو هکم هدب یدلوا فارشالابقن هدنرخالا

 یدبا ناسللاولح«ملاع ردنوفدم هدوایدلوا توف هدنسهرخالایذاج ۳۶



 لس ات

 هرکص ققرصتم را هد ٩۳۲۲ یدنل و ەدنراقلاغا باکر a نشر ا

 كلا رزو هد ۷ یدلوا یشن: نلکت لیامورو یلوطاا انقاصتمو هعنطا

 قرعلوا لصاو هدنسیدیمرکی كنناضمر بولوا یسیلاو رصعآهد ٩۲۹ یدلوا

 هد یذیداوا یسیلاورصم نا هد ٩۳۰ یدادبال نع ینوک یجند ردزوئوا
 یدلوا ثلا ربزو رارکت هد ٩۳6 بولوا یسیلاو ندوب هدب یدنلوآ لر

 ` نفد دیوبیلک هلا تافو هد ٩۳٩ بولوا دعاقتم هلغایتس هروم هد۳۷٩
 یمه رقاشاب داق نالا ردراو یس هسردم عماح هدنسوشراق لوسناتسا ردشلدا 3

 یس وک یدلدا نفد بونا ب بتکمر هداروا نوناخ هسیش یسعرکر وند

  ازریمیدعسموب یدلوا توف هدج یداب ید قلک ارق ( داهرف یجاح )

 رصم ردن رصاعم یند( ك مساق هلزوک ) ردشلنالیوحم هتءاحیدنفا دگهداز

 ۰ ردناذرب شلروک یمدخ نسح هدوصم هد ۹ بولوا ندنسارمآ 0

 هسردم ر هدهد ردا یدل وا دعاقتم هرکضو سرادم ) رقشا ۰ یدنقا اق (

 موادم هلترثک ههللارکذ مهف ۰ بیدایدنل وا نفد هناروا هدننافو هد ٩46 یدای -

 ۱ ۰ یدنا درمر یجهفطا ماد هرزواعوشخ هدنولصو -

 ناخ میلس ناطلس ردیلغوا كنبزبربت "ییودخ ( یدنفا هاش مساق) ِ

 یدلوا توف هد ٥ یدارو هفطو ها یللاو یدلک ندسج هلا لوا

 ییداشنارمش هکرت بولوا عاش هدیسرافو « یشنم ۰ ثدحم ایف « پیدا
 روزت اید نارمکح ت رضحهدقدتوقوا ریسفت یهاشداب سا اب یدزسهریدهیراقو
 مدق یتسازحا یدعهدیا ماعا هده-دزاب یا جرا هنس SE رایدرومپ 1

 ۰ یدلوا یهاشدای تفل هرهظم ها 3

 كنیلح دج یحناشن  (هداز یرزح ۰ هحوق  اشاب قاص مساق )

 یداوایرادرتفد یلبامور هد ٩۱۰ و یلوطانآ هلضیفت تارا نداتک ردیودخ 3
 تولوا یسلاو هرتسلس هرعص یدلوا رادرتفد هناخ مجلس هدازهش لزملادعب 3

 هناملس هدازهش هدننوناه سولح یدنلوب دعاتسم هنسمک هفرطوب كنهدازهش

 یدلواربزو ییحند رد ادم هدشن و اه س ولج نایلس ناطلس یدلوا رادرتفدو الال ِ

 لاحت را یعوط هنلاس ۵۰٩و یدلیاراشخا دعاق هدهسور هلغلوا رپ قحا 3

 قداص«بتاک ۰ لماک «رعاشیدادا نفد هدنسرنادناطلسروما هدهتورب کک ]
 ۰یدپاپ ماجو هسردمر یخد هددسورب ردراو یسهسردمو عماج هدیوا یدا 3



e ىلع وا ردشلوا توف و ددم 1 یدل وا رب ر 3 هد ا و وا هد aw 

 ) بولوا یکب هروم ( كب نسح ٩۲۰ ىذوا دیهش رم ناربدلج هد
 یدیاشیوردویوزتم بولوا ندرت يبا ) كب دجایراکش ( یدیفج

SR : ۰ ردیعاش یدلوا توف هد 441 

 ) یننح ندنسالع رصم ی اتبولطوق . ( یکرت نودوس ۰ مساق
 بواواتییج ظفاحو کذ رب ریاض هد ییاخدزباپ ناطلس رصع یدآ بهذلا

۱ EF یک 1 ردقوح یسهذمالت 

 و ی دین شو كبوقمي یلەساما ( بیطخ ۰ مساق )ل
 یودخهدقدلوا هاشدا یدلوا طعم نیا لاو «ددسامآ دزراپ ناطلس وا

 یدلوا و هد ۵ یدلیا بصن ۶ هجاوبت هدجا ناطلس یسلاو هبساما

 هدف را ۰ یدیا بح هرایفوس
 ) یرادعالنم ۰ یدنقا مساق (.  aدما

 نکیآ یسردم نح ردیلغوا یسهریشه تكنیضش انالومو یدرک اش ٩۰۱
 _ کرت یدا لط ؛ کذ ردنوفدم مدوا یدلوا توغ هدنشب نوا كنناضمر ۰.

2 ̀  : (ىلجىراذعلاب وط)ی ردارت ردفل رم یپهیشاح فقا وم حرشردراو یرعشیسراف 
  1یا ینطصم ( یدیفح یرادع یدلوا توف هد ۹ نکیا یضافو عا 2

 یداوا یا م یزو یا هکرت یکیآ دعقناد بولزا (یدنفا ۰۹۹۳ ۲
 یمردمهنایلس (یدنفا دج ) ودع كنو یدلدا نفد هیراخم ریما هلتوف

 بولوا بسنتم هدعاوقو لوصاو ریس یدلوا توف هد ۸ بولوا
 ردزاو و ۰ ۱ 3

2 
 ناخ ماس ن ناطلس رود ید تاذرب ندهنظم هدهسورب ) با مساق

۱: 

 یدلدا ن ود هنناب دج لادا یدلوا توف لزا . ۳9

 : ( هداس واز اا ىلع یدیا چرب ید هفلخ یلح ( یلح مساق .

 نکیآ ٩۲٦ یدتا مساق )-۰ یدلوا توف هد (  كناح دبع ناطاس اف ٠

 یدلدا بصن عم هنمادخ هداعسلاراد بر د زباب ناطلس ردیسهلوک

 ب  rتعوسو نتسج پولو ید: رح كناقو نا 2 < مع یدلوا توف هد .

 یدا رظنب دلی" ۰

 ردننرادازمدش كسا ناخ دی زاب ناطلس .(هطزوک + اغا م ..



 وه

 ( فاقلا لصف )

 یرصع ثلاث ناخ لس ناطلس ردیلوبناتسا (یدنفا ینطصم لئاق )

 ۰ ردندنسا رعش

 كناسیع ترضح یدلیا لیصح بولک همور ندم ( النه شاو ۰

 یدمسو نیدلاسمش لاکننا هنوناه ناود هلغلوا لئاق هنتیلضفا نداببآ عیج

 تم دات هد ٩۳۶ هلیساوتف امهلا راشمو شفلوا مازلا هثحاماپ هلا بلح رلیللح

 . ردشغلوا

 ردسودخ یدنفاینفلادبع یلهنراپسا (  یداز یروای ۰ یدنفادلباق )
 توف هدنلاوش ۱۰۶6 یدلوا یسالتم كئالس هدعب هطلغ هد ۱۰۳۸شردم

 . ردرعاش «لضافیداوا
 رد عاش یدلوا توف هد ٩4 ۰ ردولدیج ) یلح رداقلادبع یرداق (

 ۰ رد(ېلچ نسح )لعوا
 ۰ یدلواتوف هد ۸۴هردداتسادلریش لعنیدلا نص ( راوتالامساق دیس ) ۵

 بولوا یسیکب رلکب لیا مور ضیفتاب بواوا نداہعا (  اشاب مساق)

 ۰ یدلوا دهش هدرح هد ۸:۰ یدنلو هد همه تامدخ "

 .رضح ناخد ناطلس یلج ردیمودخ كکب رایدنفسا  (اشاب مساق )
 یسبلاو یرفناکو ینومطق هدنلاحرا یرد یداروم روزت یسهعرک كنىرات
 دقع یسهعرک كنبنا ناخ دارم ناطلس هدنلاحرا یناطلس ہد ۸٩۸ بولوا

 مقتسم«قداص ردشلیالاح را هدیناب ناخدام ناطاسرصعرخا وایدلدا و زتو

 درع رب شا قارادرس قرهشل و هدنابراخم ) كب ییطصم ( یودع یدا

 ۰ ردرلد

 ناود باتک ناشلو هدنحف كلوبناتساو ندشیج لامن (  بتاکم ساق )

 شواچ ىلع ( شواچ مساق ) -۰ ردراو یعماج بوسنم هنمان ردندنوباه
 نیسحنسح( هجاوخ مساق ) ۰ ردیسیاب كنده یریاچ افآ ردردارب
 . . یدلیا ان ییدیهم

 بولک هناخ دم خلاوبا ناطلس ردندمم یانبا ( ناخ ۰ اشاب مساق )
 هدننواه سولح یدلوا ندنناکرا ین" دزناب ناطلس زقلاپ هدنوباه ناوبد



 مه بس
 لترغو یلکرو مالغاص ردشلدا نفد هدجاهحهرق بودیا لاحترا هدنلئاوا

 ندراراحم و ندرلقازق یدیشمک یناسکس ینس یدا قداصو نیطف درعر

 درکسع یاصا یدتهمریغو یدتهم يک ((رلاشا مسرورفسو قداص ءرواب) .
 هدتمدخ یخد رلزبلکنا یک (رلاشاب سمایلیوو تراب وهو رواشمو روایایتحوشلک ۱

 ءاشاب ناما ؛ اشا ردات یدبا قئاف هنسیه یقادصوتمدخ كنو هدهسیا شفلوو

 هدنسهرکسعتمدخ«دهریخ انینسیخدرازبلکناو رلنالاک « هکلوم لارج اشا کب

 سمایلیو هدیناخ دحا دبع ناطاس لئاوا ( اشاب روای) ندرانوب ردراشفلو
 هدزع راوس رلاشاب رفسو قداصو هدمه رحم اشا رواشمو هدنسهلئسم عرق اشا

 اشا صلح اشاب مس ر ردراشلواتوف هارداتمدخ هدیناخدیحادیعناطلسرصع

 (اشاب نامل) رلیدلوا توف هلتمدخ یدتهم ريع ولو هدهناحشوط اشا ردانو

 قلرارب قلاراوا هد اشا رکس یدتا !دف ناح هدنلود روغوا هدهشاس ٌةبرا ۰

 دوم ناطلسرخاوآ قرمنوهدتمدخ کسا اهد هنيا هکنوم لارج یدک 8
 كياطع مکحندراراحم یدلوا یسیرهسرح ناکرا اینلاهلدوع هنتکلم هدناخ
 هدتمدخ هدنسورب هدنسهنوا زقکلگ ید طباط شاوانالسم قوحرب راسو
 اشا سمابلیو ندرلینحا نانلوب هد عهد رکسع تمدخ ردرلشغ |تربع قرنلو

 قلرف یر راسو اول رلاشاب ردانو نالو ریشم اشاب هسیارد اشا تراب وه هلا

 ۱ ۰ رلیدلوا

 یدلوا یبیضاق هرونم ندم « النم ۰ سردم ( یدنفا هللاضف ) 9

 ..ردشلنا لاحترا هدنسدمقایذ ۱۳۰۳۴

۱۳۲3 ۵ F2 3 A KURDA ITA 

Ge CA LNT ao GD O AE VA SNE AT 

 دلوت هدمویف هدنرخاوا یرصع عیار دم ناطلس ( یدنفا یویف )
 كئلا"ناخدجاناطلس یدلوا هیقفو لعلیصحملاب قرهلوابیطخ هداروا ردشلیا

 تاذ رابمرب شعب هندتطاس كندضح و شتا تئارق هدموبف یننامرف سولج

 بول واییماتماقآ هد اسنغم هدننابعمش ۱۲۲۳ یدشلدا بلحههداعسرد هلغفلوا ۹

 دوعقو ماقهدنسو بولوابیرق هزونوا زوب ینس ردشلواتوف هددمزا هداروا

 زکلزوکە یک و لاسندالخ و ضقت یساوقو ساوحمیجوردنقم هدوجهو عوکرو
 «ردشلوا لبقمنامزرب هنداعسردهلیسحینسو !عیدنا رولوا لوغشم هتک هعلاطم



FY 

 دی هر BON CE فا Ee کر ی یاب ی را اپ TNE ترا E رفت سر هر نا یتیم ات یا O امد شست

 رس
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E 1یر فا شی فیت بش ۷ 0  
TOIL Eزیر ی و  
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 توش ا بودا دل وت هد ۸ دن ( ا

 رحا اغ بونلوب هداروا دحراهنس ید وا ندي رار وما هنس ارق هد ۸

 ۰ رلردیعاش هدسکیا یدوا

 اوب هرکسع هد ۱۲۵۲ هلنا دلوت هد ۱۲۲۰ ۰ (اهاب یضیف) "
 تافو هدنلاس ۱۳۹۱ یدلوا اولریم هدعب و دضاخ رک انع یالارب» هد ۳

 یدلدیا نفد هند راوید ردشلیا

 اس نک اولږیم ریل ندههاهاش و اس ( اب دجا ضف ) :

 ؟ص نوک کیا را و یا یکجا هدشحر ۰ ید وا یهاشداب

 نرو بنا هدنرفص ۲۹۱ دتا لانصفنا هدهدعشایذ یدلوا یکیتام
 هدعب یدلوا یفرصتم ناروحیاریمریم ةبتراب لاصفنالاب هدنسهدعقلایذ بواوا
 سیر ینوبسیموقن راهم ًارخوم بواوا یدبلاو لضوم هرکتصو هلاحرت

 شلوا یراشتسم قتاما رب ًاقاعتم بولوا یبراکب هدنرفص ٩۵ و یسیا
 فقاو ردشلسانفدههاشاب ردیحكردبا تافو هدنسهدعقلایذ ۱۲۹۷ لزملادعبو
 ۰ یدبا ریدمو روما

 هجرت هلته كلوب ردینکی كندنفا دج یرولب (  كب هتلادبع ضيق )
 تیز ماد لیوح هاروا ۲۳ هناا رذلت هد ۱۳۷۱ یدریک هنسهطوا

 یدلوا یردم فارغلت هدنوالاعسر ۱۲۸۵و یی واعم ae ج.ردتلاب یدّسا ۱

YAR Nفارغلئو هتسوت هدنرحا وا یوالایذاج ۸8۹ ب ولیدنا لغ هدشحر  

 یبمارهش هدنزکس كنناطمر هتسوا بول وا الا هدنرخالاعیر ۲۹۰و یرظان

 دیمزا ردق هنس یتلاشبو یوئرط هدمبو شلسا لزع هده ایذ یداوا

 توف ہدنسید مرکی كنناضمر ۱۳۰۳ ردشلوا دعاقتم قردلوا یفرصتم
 هناشاب یدشر هدازیاورشیداریک>|نع.انشاناسل. طسوتمینامولعم یدلوا

 . یدشلبا ادم قلعت ًاربخا
 درانا هد ۱۲۹۶ بولوا طباض هداروا ردلرام (  اشاب دج یحف )

 هلاهرتاسواشاب دارسینهب(علارنح) هلغلوا نداسؤر هدنرابرح وشراق هدایرتسوا

 زاو اول بونلوا هم ( اشا یخف) ادتهالاب ردراشلبا تلاخد هبهبلع تاو د

 برحناکرا یلوطااو موم لحب برح ناکرا هربذو ناس ردشملوا قدرف هدف و

 E یسهدعقلاید ۱۳۰ 1 و شفلو هدننوسم وق هد رکسع تاقسش هدعا و هدنتساپر



۱ E با EZ TE T8 

 اا توف هدسب بولوا یتاکر جهبج د ۱۱۹۸ یدلوا ندناکحاوخ
 بلوا ندنناضق یبا مور " ( هداز یطاق كجوک  یدنفا یضف)--

  ۱۲۰۰یجوق ( اشا یضیف )-- ۰ رد عاش یدلوا توف ةدنلوالایذاج
  1توف ًادیهش نکی هداروآ ین دنس ۱ یذلزا یظفاح ناو شفتاتو یا
  2م تو

 | دیر تا دسلا کال )ف نجتزادغ ىق
 " هناختوراب هد ۵ و یجاشن هد ۱۲۲۶ یدلوا ندناکحاوخ ضبفتاب ندلق

  3یدلوا یرظات هناحش رض هد ۱۲۲۹و ییما هناسر هد ۲۲۸و یرظأت ۱۳۳۶

 - لزع هدنسیدب نوا كیا بولوا یسادنغک ترادص هدنلاوا یسدشای
  aردشلا تافو هدار وا هدنسکیآ كئوالا عسر ۲۳۵ هلا مازعا ههقوتعدو

 / یدلدان ةد هنا كندنفا ديشر ىنطصم دک هسوک ی ره نلق هد وبا ید

 خد یرالعوا زود هلغلوا شمهلا شیوشت یهناشرض روما ندنیست لاک
 كي فطاع دج ) سردم یودسم یددا مظعتمءلقاعرایدلدبا ك رشت هنتحابق (

  ۹سردم هدر بولوا رلکب رداقلادبعو دجا یرارکید یدلوا توف هد .۰
  ( ۶هدعب تولوا یرومام رب رح هد ۱۲۶7 قرلو ( كى دشاردمج بوستەلردەفوت 

 َ - ل ۰ ردشلوا

 ) و یو كکپ نیما دج ندلاحر . ( ہداز كییضیف ۰ كب یضیف :

  8سویقسپ ۰3۲۲۸ و یتاک رایجموط ءد۲۲۳ ضیفااب ندلق ردیدفح اشا دجا .

  2هلبصاتمرودو یبیح و شا  ۲٣٣یسحهساحم نیم رح هد۲۳۷ و یرظات ر هد

 ردسشلوا توف هداروا تولوا یددج هسور هدنسعایذ ۱۲۲ تولوا

 كب یضف ءذازینکرک )هدر یدیشلوا داماد هاشام نیسح یظفاحم ا (

 هدعبیدلوا ییحهعطاقم هلالاس هد ۱۲۲۸ بولوا ندناکجاوخ هدون بولوا

  ۱یدشر نیدلالو ردیاشایا . ( یدنفا نیما یضیف) .
 : .الاعیر ۲۰۳ هدعب یناک ناوسد هلا: دلو هد ۱۲۲۲ بولوا یودحم یدنفآ

 یدلوا يتاک یسلجم دیرح هدنیجر ۲۷۰ بولوا یسیجوتکم دیر هدنرخ
 | لبا ما (یدنفا ینطصم یضیف) - ۰ ردرعاش یدلوا توف هدتمدخوا

  ۰یدلوا یلعم هسدا بتکم هد ۲۷۰ ردشعا دلو هد ۲:۲ بولوا ندنریلبوک

 ت
E 



 سا 4۷ تس
 لاسر راد هنازافلا حق « هلاسر راد هدابا تازمحم ۰ مظنو حرش

 یدلوا توف هد۱۰۲۳ ردیلهفک ( هدازدح ۰ یدنفا یْمِف )

 ردشلوا توف هد ۵ تولوا جر ییهفک ( یدنفا یضیف ) ۰ رد عاش

 یلوپقوط ۰ يلج ینطصم یضیف ) - « یدا لماک ینافرعو ضفو یعاش
 ` ردعاش یدلوا توف هد ۱۰۹۸ بولوا یناکیرهتکب ردلوبناتسا (  هداز
 هدد رفس چ هد ۱۰۹۶ تولوا ندتماعز بابرا ردلهسور ) ك یهف ( س

 (هداز شکوس ۰ یدنفانسح یحف) -- »۰ زدراو یرعش ناود یدلوا توف

 ریما هرکصو یظعاو یسرک یدلوا یولومو یتولخ یدایا دلو هد ۰۳۹
 توف هدنرفص ۱۱۰۲ یدتا ریسفتو ظعو هنس قرق ردشلوا یحش یراخ

 همانحار عم «لدءزع )یرلهلاسر ندربسش ؛یناوید رد عاش هددنالث هنسلا یدلوا

 ( یدننا اص یضف ) - ۰ رددنفا دج مش ییودخ ردرا ویس(هماشناوخو

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۲۷ ردرعاشو یردارب كنسدنفا دجا یرد ردیلناو

 یاما یماج اشاب نطص هجوق ردیرهش . ( یذقا مهاربا یفف) -
 هللاقم ( یدنفا دم یضیف ) -- ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ۱۱۳۰ ید

 روس یدلوا توف هدنسبتلا نوا كن والاعمر ۱۱۷۶ بولوا یسهفلخرس

 هد ۱۱۷۷ بولوا ندناکحاوخ هدو ( یدنفا یضفف ) ردنوفدم هدنحراخ

 . یوتف"ییوتکم ( یدنفا یضف ) --۰ یدلدا نفد هدرادکسا یدلیا تافو

 ۰ ردا یدلوا توف هد ۱۱۷۸ یدلوا ی.دضاق موش راد

 ضیفتابندنواه نوردنا . ( هداز اشا دجالک ۰ كم هّلاضیف یّضیف )

 یاب یجوبق هدعب یدلیا لاصفا هدننابع ۱۱۰۹ یدلوا یرایرهش رادقوح

 توف هد ۱۱۸ بواوا ینا روخاربم هد ۱۸۳و یساغآ رلبهابس هد ۱

 اشا دج یربکناهح رادعنس نکیا هدنوباه نوردنا ردنوفدم هدرادکسا ردشلوا
 ساوبساشاب دج هرکص یدیشلوا ثعاب هنلزع كنون بوسهنیع بولوا
 هلمارک | هدايزندهسیک ز وهدکدتک هاترومآمرب هجرت بحاص نکیا یسلاو

 ۰ ردرلکب دجاو دمع یرامودم ردشمتا باج ینیرطاخ
 : کو رو ۱۱۸۵ تولوا ظعار ردنهسوو .(.دساب یا

 یلوف قابشابو یثاب یجوبف ضفتلاب (انا یضیف ) --۰ رد عاش یداوا
 راکشا یتناخ هنلاوما كرلاشام مهارباو دادقم هدمو رشرا هد ۱۱۹۶ یداوا

 بوی ندلث ( هداز اشا لیلخ ۰ كيیضیف) -۰ ردشلسابیدأت هلنلوا



 ی 3 چ تس
 ی : - یدایا لارا دخ دو ناطات وضع رحاوآ

J) ندیها شدا نییا تصعنیناوخ یسهرشهردسک رح ) شات هللا ضف  

 ردلح هلا قلنآریمریم هد ۷ ۰ یدلوا ییاتمعاق هکلم ندعرشوت بولوآ کک

 یلاط ردشلواتوف ادهش هدنحر ۲۳ یزلوا یسلاو نناوس ہدنلاوش ی هتسو| یسلاو مورضرا ترازو ةمراب نکیا هد وب هدننحر ةنسوا ویاقماق ۱ 4

 ۰ یدنآ رداو هرومآ ةراداو دعاص

 ٩۳۸۲ بولوا ماعسردو سردم ردلهبنشراهح (  یدنفا هللا ضيف )

 بواوا ییتفم كالس ( یدنفا هلاضیف ) ردا لاحرا «دننوالایدا
 هدنسویقن ردایدلیالاحرا هدنزوتطكنناعش ۱۲۸۵ ردشلوا یمالنم نوزرط
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 نولوا یک یسکت الق دار (ظفاح ۰ یدنقآ هلاضف)

 ردشلوا توف هدنسیکیا یرخالایذاج ۱۲۸6 یدا ارقلا سرو ناو وشم
 ۱۳۸ بوأواأ یش یسکت رریلس ) یدتفا هللا صف ( ردن وفدم هددکت

 ردص ( یدنفا هللاضف ) یدنلوا نفد هتسکت بود ! لاحم را هدنلوالاعیر ۱

 ,یدنشق ءرکص بولوا ندنسمدج یسهرناد كن اشاب دانکرت ا 0

 -( اشا هلا ضف ) ۰ ردروهش» هللاح نسح یدلوا مش هنسهکت رایهلاخو
 هدودرا یا هد ۸۱ هللا لوخد ددناهاش رک اسع هد ۵۵ دلوتلاب هد ۵

 هدنتهح هنوط هدیلیاژ ةبراحم یدلوا ولرم هدي راح رات ٩۰ ەدعبو یالاربم

 تالع دنلئاوا ۱۳۹۵ و شلروتک هتداعسرد ًاحور بورتسوک قلراراب

 ۰ یدا میعشو روبغ ردشلوا دهش هدنسارحا
 و : سردع ردمودعع كندنفا نوسروط ( یدنا هنادخ یفعا

 ۱۰۱۹ یدلوا ید یال el «بوا ۰ دادغب یدلوا ینالتم

 ہداعم یدما بتاکو عاش ہدهلالث ةنسلاو لضاف یدلوا توف ہدنلوالایذاج "

 ردوش اهم ردشمزاب امر راقح مسا زوب هلا همید میانص بولوآ رهام 1

 تیاغهدرد تیاف هدرد» « دق ورس یارک هسلوا یدرولوا نامرد هدرد 9:2

 ییافرصت نکنر هد رت عید لودحو دلح بهر « دح هدرد تیبا هدرد 1

 هه رش رب سش : هشاحردق هام وقو هد یماح یجرش دشاک ( یاغلأت ) ردراو

 هکرت هد یرصق نسخ ضثارف تک ا هد ده حرش تاقلعت قلعتم



 . لاحرا هد ۱۲۰۰ ( یدنفا اب تس) سرد دود یک قلا زا 2

 و یدلدا نفد را دا

 3 هدنح وا كل والاعسر ۱۳ بوا وا ندنشردم ) ا هللا ضیف ۳

 نایک ( اغا هل ضف ) -* یدا لضاف ردنوفدم هد ونا یدلوا تو

 هّللا ضف ) تس .ردشملواتوف هد۱ ۲ ۱۲ ید یش ابیجومق بولوا یداماد كناغا 3 ۳

 هس دالب هدعب یسالنم كيئالس هد ۲۰۰ سردم (هداز رکش ۰ یدنفا
 توف هداروا هدنرخالایذاج ۱۲۱۹ یدلوا یسالنم هکم هد ۱۳۱۸ و
 یمودنحكندنفاهّلافطل . . ( ءداز قحا ونا ۰یدنفا ها ضیا لس یدلوا

 دجا یثاب یجدامسکپ لزوکیئاود (  لزوک یتاود ید شف ۳
 ) یدنفا دچا ( یردار یدنفا نسح کج هدهساح شاب ردمودح ثباقا

 تمذ هدم یدلوا یتاک ه را هنر هدننافو كنا یدلوب اعو وشن هدنتنامک :
 هدنتع رع هرصمكت اشا ایض فس ود تولوا یرادهوک بساع شابو و اخ و ِ

 یبقوت هدندوع هد ۲۱۷ بولوا لوا قش رادرتفد هدنوباه یودرا هد ۲۱۱
 دیدجدارباهدنجوانواكاوالامیر ۱۲۲۰ یناوارادرتفدباهدنرفص۱۲۱۸ و"

  هصوصخم تیرومأم هلبا لزع ینوک یبقچوا كنبجر هتسوا بولوا یرادرتفد .
 رد( یدنفا دشار نایلس)یودخغ یداواتوف:دوملادمب یدلردنوک ءرصم هللا

 یدلوا الم سردم ( هداز یناوطخ . یدنفا یدج هّلاضف) ۰
 .لبلب ۰ یدنفا هلا ضف )- ۰ردنوفدم هدعاسناطلس یدلیا تافوهد ۱۳۳۰ ی ِ

 ۳ ۱۳۲۲و یدلوا 9 یجهوهف صضفتلاب هدیوناه نوردنآ ( طظفاح

 درا لوزسهد۲۲۳یدل وا يناکرس و یسیجنزاب یساغا هداعسلاراد «دنلوالا 3
 ro یدلوا د . یهاشداب بحاصم ویدتا تد وعهنماقم هی ءدنرخ الایذاج ۱ 9

  یرکش هّلاضیف ) -۰ ردنوفدم هدنسهلکسا ناتسپ هدیونا یدلیا لاحرا هد د

 یدلوا ارقا سرو یظعاو هیفوسایا بولوا ندنخام راطق  (یدفا
 یودخم ردنوفدمهدرادکسا یدلوا توف هدنشب نوا كنرخالایذاج ۱۲۲٩

 هرکص ندنلاس ۱۲۷۰ بولوا یظعاو دجا ناطلس یخد ( یدنفا دمدشر )

 یسهدوویونرطویثابیحوبق (۱عایضیفهلاضیف )--۰ ردشلوا توف
 1 یدلو هدشرح هنسور هد ۲ععتولوایساغارادحس.د ۱۲۳۹ یدلوا 3



 هللا ضيق ( و توقا د ردشلوا یمالتم ع عا A لرد

 ̂ ٩۹۴۳ یدلوا ارقلایش بول وا ییطخ ییماح هدندح لاو هدرادکسا ( ۳
 ِ ید تلا ضيف ) ۰: یدلدنا نفد هدجاهحمرق هلا تاقو هدنسهدعفلایژ

 سڙذه ردنلغوا ىدقا یانلادع یعاما دلریسا رقلا حش ( هداز یاما ۷

 تو هد ۱۱۹۷ یدلوا یسفصاق هسور هدعو یسالتم بلح هدنمرخ ۱ ۱۷۸

 وا هدنراخشرات هد ۱۱۹۲ و هد ۱۱۹۱ ردشلدا نفد هویق یرکا تودا

 هللا ضف ) -۰ ردشنا تاو يودع کیا شفشی هدنرلما ( قایلادع < نیما

 نمردم ردمودخ یدنفا دج لاری طاح (  «داز رکغ ۰ یدقا دمرس

 لا را ا کی ین رک تاخر ۲-۱۲ یراوا یسالتم تاسنالن ہد ۲

 تار نایلس) یودح كندنفا اا یودح ردطاطخو عاش یافت

 . توق هدب یدلوا یسالنم ماش هد ۱۷۲ یسالمسدق هد ۹ (یدنفا

 تم ندندافحایدنفآ نیو ( هداز یکاوک .یدنناهلاضف ) - ۰ ردشلوآ

 :دارعشو
 ندا شادی ودعاغا ااا ریم ( یدنفا و

 د هدنندوع نواع یودرا هد ۱۱۸۸ یدلوا و هد ۲ شفا

 ۰ فک ها کی تكنسهخحم اید ۱۱۹۶ و یرادهسک رادرتفد هد ۱۱۹ بولو

 ۱۱۹٩ یدلوا باتکلا سیر هدنوالایذاج ۱۹۸و لوا قش رادرتفد ةضد
  بواوا اوا دلوقع هنننوا دقوا ادعا هیوکناساو لع هدطساوا

 لع هدنرت و ها كنوالمرو ید وا زن ۳ هدنسهرع ی رقص ۰ :

 یشابشواچ باج اب هدبجر بولوایرومأم ی.هناحشرض رمەم هد ۴ یدلدبا

 ۱  یمارتفد اقاتمویقوت بقعردنولواسسر ا نوک دنح هدنهرڅ ۰ ۳و :

e1 .كتناضمر و یییما رتفد 0 هدناعش ۲۰۶ و رادرتفد 9۳1 هدنلا وش  

 __  یدلفالاسراهسیربتلزملبمدنرخالامسر۲۰۵بولو|یمادختک ترادصهدنشبنوا
 .. یدلوا رومآمهنارتمت یزافو EES oN OA بول وا قوتان وغلا دعي 0

 2 هددوج هدنراوح دمرکع هم خادم بودا تعزع هج هدنحر ۰ ۰ 7

 س دداسح نفو هد یربقد ل وصا ردشلوا تون امو حس ده رک ۱۳۱۰ 3

 . ییرقتهتساپرداه ىدا هلضفیمءارصب فە بولوافراع ری هتاتکو اشناو
 . هدنطابویحاصقلخ نسحهدرهاظر وند نوجا كمرتسوک ینسودنک اشاد ج لیاخ



 سس ۳ تم 3 نا ۱ ۱

 ۱۱۷۷ یدلسا لع ها یغرکس تولوا یس لو او
 ردص هدنرخالا عمر ۱۱۸۱ هللزع هدنسهنس فولوا ییوطانا ردص هدنمرم

 هدنشب یمرکی كنلوالایذاج ۱۱۸۱ ینسی نوک ییفشب یللا یدلوا ییا مور

 یلاخریغندتسالس ردنوفدم هدنسوشراق یدنفاریماكحوک هدموما یدلیا لاح را
 ههشاضم و هربثک نود هلغلوا ربعم هد: سەت روها هرادا بولوا یراعشا "

 ردشمتا عضو ینیربنم دج لزق ( ماخ هاف ) یسهلبلح یدلوا راچود
 نکیا سردم ( یدنفا اد زیزملادیع ) یرکید رددنفا دم ادبع یمودخ

 د ) سردم ندنرامودم رددنفا نیما یدشحردشلوا توف هد ۵

 ۰ ردشابا تافو هد ۱۲۰۲ ( یدنفا
 . عمند ۱۱۸۲ سردم ( هداز یثاب یکجیچ ۰ یدنفا هللا ضف )

 ( یدنفا رهاطدح ) یردا ریدلواتوف هدعبیدلوا یسالنم رهشنکپ هدنرخالا

 ۰. ردشلوا توف دب بواوا یال را ۱۱۲ ٩
 شضتلاب ردمودحم كناشا ناع ( هداز یلهراز ۰ اشا هتلا ضف )

 يا بیدأتیتسایقشاتادنولو شلواناریمریم ًارخوم یدلوا لصح ساویس
 رکی راد هدنل والایذاج۱ ۱۷عیسیلاوساوسترازومد ۱۱۷۱ 82 هش رزوا

 هدنرخالاعمر ۸۱ و ناورارکت هد۱۷1و ساویس هنهدعبو ناو هدنرفص۱۷هو
 یسلاویلوطانا هدنل والایذاج وهمناح هدنمرخ۸۲ و ەم العەدنسە|ىذو هين وق

 یرکسعرسدادغب.دنل والایذاج بولکه نواه یودراهدن رخالامسر۸۲ ویدلوا ۱

 دهقوتع دلت رازومفر هدنبحر ۱۱۸۳ هلیسحیمانغتسا هدکتکیدلوا روم ًنتیعم
 ۰ یدلوا توفهداروا ردشلسامازعا

 ثنساشا بولوا یرادهنزخ كناشاب دج هزابا . (اشاب هلاضف )
 هواه ی ودرا هدنلوالایذاج ۱۱۸۰ یدیشفلوناق هنلعوا حوضت هدشوف

 هدلاح یییدلوا حور ندیرب چافرب هد رح هدهرتسلس یدلوا ناریمریم بولک

 . یدلوا دیهش بودا لتق نشد جاقرب
 یرایرهش رادقوح شیفتلاب ندنوناه نوردنا ( اغا هتلاضمف )

 هداشاب ردیح یدلیآ لاحترا هد ۱۱۸5 نکیآ لوزعم ردشلوا روشلس ءرکسو
 یدننا دم مان (  هداز ندلاردص ۰ یدنفا هّلاضف) -۰ ردنوفدم
 (یدنفاهلاضیف ظفاح ) ردندبلاوم روند یخد (هداز ماسف) هلفلوا یودم
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 ۱ تن ۳ ش - ۱ ۱

 هد ۱۱5۲ بولوا ینا طم هد ۱٩2۷ یتیما هیرا هد ساید ها

 توف هد ۱۱۸۱ بولوا لوا ةمانزورو ینا رهش هدعبو یجهبساح شاب

 هداشابمساق هد ۱۱۳۰ ردنوفدم «دنناتسربق یماج كب مهاربا نادویق ردشلوا
 ( هداژزبم ۰ یدنفا هلا ضف ) ۰ ردشللا لیوح هعماح یییدح-» یللعت .

 نقد هرادکسا هلا توف هد ۱۱۱۳ تولوا سردمو یسیتقم هرقنا ردلهرنا |
 «ردندناکجاوخو یودخم یدنقا مهاربازوب ( یدنفا هتلا ضیف) -۰ یدلدبا

 ردمودع كندنفآ دجا ریاونا ( هداز داماد ۰ یدننا هلا ضيف )

 .هدعقلایذ بولوا یرکسعضاق یلواانا هدنن و الامسر ۱۱۵۲ یسهاب لوبناتسا
 هس یر هیود ییا هد رل هنس ۰۷ . ۳ تولوا یسهأت لیا مور ی ۹

 بولوا مالسالا مش ہدن۔یدب یرکی كننابمش ۱۱۸ یدلوا یتا مور ردص
 . هدنزکس یعرکی كوالا یذاج ۱۱۷۱ یدلیا لاصفنا ءدنزکس یرکی تلاوت "
 یدتا لاصفنا هدنسبتلا نوا كنلوالا یذاج ۱۱۷۱ بولوا مالسالازیش اناث 9

 کھلا ان هداروا بودا تافو هدهعادوس هدنرخاوا یلوالایذاج ۱۱۷
 یدا اغا دقسومو هیغایر عو رهام هدنادا اغ یدنوا نفد هنسوا

 یمالنم هسورب یردیو یرد نکیآ یسضاق هسورب یدح یدنا راباب هتسپ
 ِ رد دنفا دا یودح یدلیا دلو یسودنک نیا

 هدنمرحم ۱۱۷۹ نکیآ یبضاق هقولان ( هدازنلا ۰ یدنفاهلاضیف )

 -یدننآ هللا ضف ) - ۰ ردرعاش بولوا زواجمم یییللا ینس یدلوا تو
 هللا ضم ( بس ۰ رددلاوم رد مودع كن دنفا دج رون ( ءداز قحسا ۳

 قطصمیضشافو ردیمودم كندنفا مهاربا ( هداز شواح دوج .یّدنفا
 ۱1۸۱ یدا یسل وم یماح افوو یظعاو تو ۶ سردم ردداماد تكندتفا

 یراص ردب وفدم هدنناتسربق اف و یدلوا توق هدنشا نوا تانسهرخ الایذاج

 ۰ رد( یدنفا نیدلا سمش)ندرودص یودحیدتنآ عض وربنم هنن دیم ینو

 هدالشسا یدلوا یهالشم ز راد هد ۱۶: و سردم هد ۱ ۳۰ ردم ودح

 ۱۳ و یسالنم رڪ راید هد ۱۱۰۳ یمسالش هیلق مد ۱:۹ هندو 1 0

 كنم ۱0۷ و یسیضاق هکم هدشرغ 1۹۶ و یسهاب هکم هدنرخالا عمر



 و ت

 ةرفو تدم دداا اع رتو تان یداوا توف هدنسسدللا ن روا كنسەچلاىذ
 ۱ (یدنفا ها ضیف ) - ۰ یدیا فقع «دزنردعاش هد هبالث ةنسلاردشفلوب

 یداوا یبالنم نادم هد ۱۱:۰ بولوا یتاک شاب یسهمکح دادقب ردیدادغپ

 كندنفا نيسح هداز هبا (یدنفا هللا شیف ) - ۰ ردشلوا توف دب "
 ناطاس طساوا یدلوا یهاناوتف "نیوتکم قرماوا ندناضق بولوا یداماد
 ( یدنفا دیشر دجا ) ندنیسردم یودخ ردشلوا توف :دلوا ناخ دو
 (هداز يعص ۰ یدنفاهلاضیذ) ۰ ردشلوا توف ًاقورفم هدیک هد ۲
 :یدننا هتلاضف) --۰ ردرهام یعاشردیمودم كنيدنفا دجا یصص اش
 هلا ضف ) ۰ ردندیلاوم ردمودخ كنب دفا مهارا . ( هداز قدق
 یدلوا توف هد ۱۱۵۰ بولوا سردم ( هداز قمر ىلا ۰ یدنفا

 ندلاجرو نتناکحاوخ ضیفتاب ندمالقا ( یدنفاهتا ضيف ) ۰ ردرعاش
 . ردنوفدم هددجا هجهرق یدلوا

 ردمودح كن دنفا يح بع هداز یئابیکح ) یدنفا هللا ضف 2 ۵

 بولوا ی۔الئمر ھم ۰ سردم ردشلوا داماد هیدنفا هللاضبف هداز تا 1

 یسهبا لوبناتسا هرکص ۰ هکم هلقلوا یضاق هنوناه یودرا هدنمر ۱۱۳۰
 هدنر فص ۱۳۹ یدالبا لاصفا مد ۵ بول وایلوطاتا ر ردص .هد ۱۱۳ یداوا ۳ و

 هدر خالا عر ۱۱2۳ ردشمالاصفا هد ۱۱,٤١ بولوا یرکسییتا ییامور 3
 رم هد ۱۰ یل ی

 ردنکسافارص قرتحم .دنلغوالانح ردشابا لاح را هد ۱۱۹۰ یدلوا دعاقم
 كنوب هدننلبجابروح اما یتسح قسا ردض ردشلما نفد هتفلراّزم یماج 3

 یدنشلواصالخ هلح وک قند بولک هدحیدنفا ندنسءدراب هیاماعمهنساخا ر

 و . رد ہی فداصت یسملا ییا وفع هلتسحامم اکوا او

 ردم يود کیدو مداد لوف د ۱۱۷۱۲ ید و
 (یتدنفا در دح ) یودخ كنوو هد ۱۲۰۰ یف ززملا دع )
 هداشاب ردیح هلوف هد۱۱۹۸ یخد (یدنفا ندلارون ( یودخرو هد ۳

 ۰ ردرلشفلوا نفد

 ردندنوافص مودم كندنفا حو (  هدازیکح ۰ يدنفا هللا ضيف )
 یس هساحم فاقوا تحوک هد ۱ 4 ٤ قوس كنا ا يلع یردار ضیفتلابندلت



 بوالر ۳ ا شب افا ل کل ا هی ا ق

 هدر ۰ 44 بولوا فارشالا بق دنشه اید ۱۰۹۸ یداوا فتا
 مالسالا جش ۶ میز كنیرخالاعیر ۱۰۹۹ یدلوا بوبا "یضاق اات "ةوالع

 .هرکص هتفهرت یلدا لزع ندنسیکیا ره هدنزکس یرکی كلا بولوا

 كنيرخالایذاج ٠١١ یدلداماعاهلمعا ۵ رامورضراندنسیلای کءدقجنوعزوف

 .هدناوش ۱۰٩ و ردتلوا لصاو هتداعسرد هدناضمر بونلوا وقح هدنزکس
 فطلت ها حض شو رع كى هتشامم هدنلاوش ۱۱۳ ردشلوا مالسالایش نت

 2 رو شفلوآلاسرادهیلسا هلازعهدنحوا نوا كئوالامیر ۱۱۱۵ یداروم
 . تافورکص نوک ىلا تونلوا فیقوت هللح ههنردا هدندرد نوا ا ۱

 ۍدیا نس هتکنءرسفم « هی ؛ بيهم ۰ هیجو ۰ بیدآ « لضاف . ماع دشا
 9 ج ريض ءددکمو قنا تدخلا رادرت هدعاش و عماحو هس ر دهر و ۱

 E : راش ردتغا شا هناخعم و دامتک ةسردم رب هد هروتف ةندمو ربمخت ِ ع

 .  الیراساقو دالوا ردراو یولم عاصن ۰ یرلهقلعت هنرزوا یسهیشاح یواضیب
 . ت ردق هرصح ندلئو هقسو هلع دناسم ةفاک هنسابرقا رک هن رلدامآد

 و
 3 و ندنداقحا « « دجا یردار < 2 « دعهدد ء اشا : ها دبع)یرلداماد هژرلیدتفآ

 - (دجا فیرش  مالسدجم . لیعامسا دیجو نیمادعو نیدلادعس , عنردم
 E هدنناعش ۱۹ نکیا سرادم ) یدنفا 3 ( ندنرامودح رر 2

 : ۳ ۱۱6٩ ( یدنفا نطصم ) سردم ناسا

eردشلوا توف هد  E7 7 ی  

 روا یرتع ریلقردا  (مداز یابلاسم ۰ یدنفا هاش ۱
rsنقاس«سردم ردیلع رق(یدنفاهللا ضیف) -۰ زنهشا زا توقد نة یو  

 نفد هنسوق هن ردا یدلوا توف هدنستا | كت رقص ۱۱۳۷ یدلوا یا و

 اکو نایک ( هدازیداهلادنع۰ یدنفا یضفدقا ضف) -- ۰ ردد هنظم ردا 3

 9 ۱۲۸ یدلوا یسالش مورضرا ۰ سردم ا یداهلادم
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 س ۰ یدیالئامهماشتحا ی دلو ا توف هدنمر ع ۹ یدلوایسالنم بلح و سرد

 هدنناضمر ۱۰۹ بولوا سردم ردیانکنم ( ملوک . یدنفا هللا ضيف )

 ۰ یدلوا توف
 كندنفادعسوا (هدازندلادعس هحاوخ ۰ یدنفا یضف هللا ضف )

 ۱۰۳ عالنم«سردم یدلیا دلوت هدنسکیا نواكنلوالایذاج ۱۰۰ ردسودم

 بواوا یسضاق لوبناتسا هدلوالایذاج ۱۰۰۵ یسداب لوماتسا هدنرفص

 ۲۰۷۷ ةدوملادمب یدنلوا مازعاهنغاط روفکت ندارواو یوبلک هللزع هدبحر
 لاصفنا هلیسها ییامور هدنمرحم ۱۰۷٩ بولوا یرکسءیضاق یلوطانا هدنمرحم

 مورردصهدنمرحم ۱۰۹۷ یدلوالوطاناردص امنا هدنسهدعقلا یذ ۱۰۹۵ یدلبا

 مورردص اب هدنسهح|یذ هتسوا هللا لزع هدنناضمر ۱۰۹۸ یدلوا ییا
 مالسالامش هدنلووالامس را ۱۰ . یدلدیا لع هدنرخالامسر ۲۰۹۹ یالوا لیا

 مالسالا میش ساب مدنابعشهتسو| یدلیا لاصفنا هدنرخالایذاج ۱۱۰۳ تولوا

 هزقاس هد ۱۰5 یدلدنالاسراهزقاس هللا لزع هدنسهدعقلایذ ۱۱۰۵ یدلوا
 هدنشب نوا كنیرخالامیر ۱۱۱۰ یدلیا تدوع هتداعسرد هلکملک رلکنرف
 هدنشماوهبتک ىدا «لضاف ماع « ردنوفدمهدناپ یدح هدیونا ردشلنا تافو

 هجرت هییرع ییسهبسراف طظافلا كند دعاق یاواتفردراو یرعشو ىسەنمق رانا ٍ

 هدنمرګ ۹ ) یدنفادشرد ( سردمیودح یدمهدنا ماعا هدهسۈدتآ

 (یدنفا یناکیهّللادبع ) یعودخ كنا ردرعاشو ملس ملح یدلوا توف انوعطم

 دجا هدازغابد یدلوا توف هدنس هج ایذ ۱۱۳۹ بولوا یسالن» رهشیکی
 « ییدند (هداز غابد)هداکو هل وایدامادكسدنفا

 مورضراندندافح| كنز رت نيد لا سه ترضح (یدنفاهتلا ضفدسلا)

 دلوپناتسالصحلادمب ردیمودخم دینج جش نب دجا نب د ریپ نب دم یسیتفم

 یدلک بودک هج هد ۱۰۷۸ ردشلوا داماد د یناو د هد ۱۰۷: بولک

 ردشلوبهدسرد هد واه روضح هلل رد ناقنکیا هد رهشکت یرلترضصح هاشداب

 لومناتساهد ۱۰۸۶ یدل وا سردم بولوا یه نطصمناطاسهدازهشءدننحر ۰

 هایسهاب یلوطانا هدنلوالایذاج ٣۰۸٠و یسردم هیناهلس ثیدطاراد هلیسهاب
 یخد هدجا ناطاس هدازهش هدنبحر ۱۰۸۹ یدلوا یسردم دجا ناطلس

 ندهمناطلس قپادح هدن رخالایداج ۱۰۹۷ ید)ا ىس ییا مود هلغلوا

۳ 
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 هددناشوط ردروهشم یطخ نسح بولوایغارح كهللادج میش یدلیا لاحترا

 هددجا ناطلس یسودنک ردشعای عهاج رر هدهمشج قرقو هدشادیم تاو

 1 ۰ ید هاوخ ریخو رادند ردبوقدم

 هدن واه یارسنکیا هدقاجسیراترضح نایلس ناطاس ۰ ( كب زوریف )
 ءدهسیدنلوااقا هدندنسهدنرانوناهسولح یدلوایحناشن هرکسبولوا هحاوخ

 توف هدعب یدلوا یدعاش بیس یتیور مدع یرلدداصج و یسرادا مدع

 هدتمدخوا بولوا ادشک هدنترادص داشا دجا ( انا زورف )-۰ ردشلوا

 توف ًانوعطم هدنرخالامسر ۱۰۱۸ ( كد ) سردم یودخم ردشلوا توف
 ۰ وا

 ریزوو یسلاو هقد هدنلاوش ۲۰۱ بولوا ندارما ( اشا زوریف )
 هدەلق ید هلا لاصفنا هد ۲۰۳ بولوا یسلاو رکن زاید هد ۲۰۲ ردشلوا " ۱

 ( كىزوريف ) ۰- ۰ ردشلوا توف هداروا بولیردنوک هد وللد» فیقوتلادعب

 ناطلس رود یدا یثابیوبقو یسادختک كناشاب تحلیعاسا یسیلاو ساویس

 ۱ . یدلیا لاحرا هدساخ دوج
 ربسفت طق ىب ردشلوا توف هد ٩۳۸ ردندالضف ( یدنه ۰ هّلاضف )

 ۰ ردکنوب یدنه

 (یلحفاق ) ندبلاوم (  هداز فاق ۰ یدنفا نطصم یضبف هللا ضف )
 ۰ بلح « سردم یدلیا دلوت ٩۵۰ ندنلص كندنفا دجا نیدلا سد ولبقل

 هدشاوالا یذاج ۱۰۱۲ یدلوا یسالنم هطلغ ۰ هنردا « رصم ۰ ماش « هکم

 كنل والا یذاج ۱۰۱۳ یدلدا لزع هدهحایذ بولوا یسیضاق لومناتسا

 یردص لیا مور هدنسیکیا یعرکی كن ابعشو یرکسعیطاق یلوطانا هدنشب نوا
 انا هدنسهدعقلا یذ ۱۰۱۹ یدلدا لزع هدنزکس یمرکی كنهجحایذ یداوا
 ردشلوا توف ًانوعطم هدننفسیوالایذاج ۱۰۲۰ یدلوا یلوطاا ردص
 ۰ سقم ردنوفدم هدنناپ یدشا د هداز لولعم یرلانا ناق هدوبق یلربحمز

 ییودحع یدزاب تسرهف هر اهضاق ردیعاش هدهنالث ةنسلا ۰ بیدا « لضاف

 ۰ رد ) یدنفا یادىع)

 ردیمودح ك.دنفا نیما ) هداز دلار دص ۰ یدئفا یضف هللا ضف (

 ردسودحم كنىدنفادج ( هداز ناع . یدنفاهّللاضف) --۰ یدیا عاش
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 یدلیا لاحرا هدماخ ز زعلادبع ناطلس ي ارل ا بولو

 ۰ ردم وح ع (اشاب شیورد مهاربا) یرینک زدارب یدا بدم ؛بدح

 یسافلخهجرت ردیمودغ كنندنفا لس قیسا «اطارس ( كب مهف )

 توف هد ۱۲۹۹ یدلوا یی وتکمز زملاترومم و هرقناهرکصویتاکنوباهنیبامو
 یودخ كندنفا داهرف نداص رددووا را ( ك مهف ) - ۰« یدلوا

 قاباقمشقارکسبوا وایهاشداب "یکفت هدیناخ زیزملادبع ناطاس رصع بولوا

 رم ندقدلوا یخد ناق لاو هدح یدلراق هل | قلفرصتم هدعب و

 ۰ ردشلیا لاحرا هدنسکیا یرکی كنلاوش ۷

 e وندناکحاوخضفتاابندلاعباب . ( یدنفا دجا یغاف )
 ىجتلا یرکپ نمر ۱۳۸ نکیآ ندنراسیون همه نوه ناود یدلوا

 ۰ یدنلوا نفد هشاطاق هلا لاحت را 3ک

 یدلوا مقم بولا یشعرمردیمودخشكبدجم ولردقلوذ ( كب ضایف ۳
 الا At یدلدناقالطا هلیساحر یردبهدعبیدل وا ریسا هرالرصعهردص

 ۰ ردشلوا توف لوا ندنرد کچ

 یسوم قلارارت بولوا ندنساما دزاب مر دلی ناطاس ( اغا زوریف )

 ۰ ردشملوا توف هد ۸۱١ یدلوا در زو 6 | قرەنلو هلآ یلح

 هدنابراغ بولوا ندنساسا لوا ناخ دارم ناطاس .( كب زورف )

 رو هد ۸۰۶ یدلوا یظفا ندو هرکص ندقدنل و هدنرح هوا صوقو

 ناخ دج ناطلس یلح ( كب بوقمپ ) یودخم یداوا توف ادنهش هدش

 هلتمدخ هجرا هنسو شلوا یکب هرقنا هلتفادص یافا بولک ههیساما هللا "
 . ردشلبا لارا

 هبااطنابولوا نداما هدنرصع ناخدجم ناطلس یلح ( كم زووبف ) ِ

 هزج یلغوا ردشلبا لاحرا دیا ناخ دار ناطلس لئاوا ردشلوا ید ی "
 ۰ ردکب 1

 یداوایظفاحم هرتساس شفتاب بولوا ندا ریهاشم ( كن زویف ٩
 یارما ید ( تب دج ) یودخ ردشلوا دنهش هدنند راحت هنراو هد " ۸٩

 . یدنلوب هدراتمدخ هدیناخ غفلاوبا ناطلس رصع بولوا ندددحرس ۰"

 مد ٩۱۸ یدلوا یساغاوق قرثلا تولوا ندرلافا مداخ ( اغا زورف ۱
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 رد عاش رد-شلوا توف هد ۱۱۸۹ بولوا سردم ٠ ) یدنفا ىمهف ( .

 هنسدنح یدنک دکل هد ۵ بولک هداعسرد تولوا ندناضق یلوطانا و

 هداز یجنوا ۰ یدنفا نطصم یف ) --۰ رد عاش ردشلبا لاحرا ءرکص (

 ردشل وا توف هد ۱۰۵۰ ًانومطم نکردک هرصم هلبا اشا بوبا ردیللویناتسا
 فاقوا ردرهش ( یدنفا نجرلادبع یم4ف )

 یمهف یجاح ) --۰ ردعاش یدلوا توف هد ۱۱۳۸ بولوا یناک یلشتف۰

 شالا هباناند ( یتاحجش) فرع هلکع د(اباب یزرت)ردیناجنزرا (  یدنفا
 هد۱۲۹۹ بودک ه هکمنداروب یدشلوارقومهلس هدنداعس رد تول وا ندایداو اعصق

 بولوایسردمهینوتاخهدنوزیرط ( یدنفادوجش مهف )۰-۳ ردشلبا لاحترا
 ( یدنفا ینطصم مهف ) --۰ ردنوفدم هدنلعوا كب ردشلنا تافو هد ۲

 بس ردنوفدم هدرادکسایدلوا توف هد ۷۹ تولوا یراددسک هناخ رتفد

 ۰ ردناود بحاص اش

 ريهاشم یسودنک ردیسیتفم رهشقا یرد ( یدشا غراف د ےھف )
 .ردراو یرعش ناودیدلوا توف هرکص ندنلاس هد ۱۲۲۵ بولوا ندارعش

 هرکصیدریک هنلق ناویدبودبآ دلوت هد ۲۰۳ ۰ ( یدننا ناهلس مهف )

 - یدلوادعاقتهدنسهناخ هدکر ک هرق هدعب بولوا لسمو هدووو یتاک احرص

 تاص تال نع و ارعشلاةنيقس)ردشملوا توف هدنشب نوا كنلوالامر ۲

 ۱ ردروهشم عاش ردکن و (یحرمش ۱

 دن داعسرد بودادلوتهد ۱۳۲۰ ردلغاطروفکت ( یدنفا دوج مهف)

 مهف ) یدلدبا لزع هد ۱۲۹۹ یدلوا یتاک تار رح لصوم هرکص یدلک

 یربدم هوقای هرکصیدتکهرصمهلادلوت هد ۱۲۲۸ ردلهبناح ( یدنفا مهاربا

 ناطاس رصع رخاوا ردشلوا ادٌک + اشا یلعدم كحوک یلرصمهدعب بول وا
 ۰ ردیعاش هدسیکیا ردشانا لاحت را هدیناخ دم ادیع

 ۰۲۷۰ ناریمریم ضفتلابردیمورضرا" ( هداز یتفم ۰ اشابنیمادم مهق )

 ۰ یدایالاح راهدیناخ دم ادبعناطلسرصعرخاواردشلوا فرصتم صراق هد
 هدیلاعباپ رد مودع كب للخ فیرش ندلاحر ( ك مهاربا مهف )

  هدنحواكنلاوش ۱۲۸۵ ردشلوا یریدم قاروالاعباب هدنحر ۲۷۷ ضنفتلاپ

 ۰ ردوفدم هد وبا یدلوا توف

 |هدنراقلماقماقهرشط ردسینا مودخكناغا نک یلهحفول ( اشا مهف )



 ۔ یذاج ۱۲۰ یدلوا یسیکبرلکب شعر هد ۸ اا و
 رد عاش یدلیا لاح را هدنلوالا

 یدلوا ندناکحاوخ بوش ندناقادخک ( یدنفا نطصم یزوف )
 یتمیدلخ ادهرکص ندقدلوایتاک نیع :ابغهد ۳۸ ویسحمطاقهزوس ىغا هد ۹

 یزوف ) --۰ ردشلوا توف هدنوالایذاج ۱۲6۸ یدلوا هفلخرس هناق

 هدنناخ دیحادبعناطاسرصعرخاوا ردشعقچ طباضندهیرحبتکع . ( یدنفا

 ندناتک یرکسعرس باب ۰ ( یدنفا یزوف ) --۰ ردرعاش یدلیا لاحمرا
 همان هلا یلوا هدننامعش ۲۷۷ بولوا یز هبساع هیماظن بولوا

 هلام ندارویو هیطبض هلا لع هدعب ییحهیساحم هصاخ هلن رقص ۷۸ و

 درج :هدنرخالایذاج ۲۹۰ و یرادرفد نسا لزملاتم روا ی ٩
 یشنم یدلیاتافو هد ۱۲۹۳ یدلوا یرادرتفد ندا هش هدعبو یسحوتکم 1

 ۰ ردشمزاب جرا دلج جاقرپ هلسان (جیربخ) بولوا بیداو _
 كناغا فراع د ندراب ( هداز یجهک ۰ یدنفا یزوف جالا )

 هدننلافلخ یسهطوا یوتکم ترادص هرکصو هبلامشساشهد ۱۳۵۶ ردبمودم

 هننوسموق الاوسلخ هد ۶ بولوایتاک ناو د هموح ماشا یکتءدعب شفلو 3

 زاحو یساضعاهلام تاک اع ناویدهدهبویساضعا هصع هد ۷۵ قردلوا اضعا _
 یساضعا هیحع رارکت هد ۸۸ بولوا یساضعا ی یتناما رهشو یرادرتفد

 لوا لوا هد ۲۹۶ و یتقوم سیر هبزاح هعفدییا هد ۳۰۵ و ۰ بولوا
 لاحنرا نکیا بیرق هنا-ط ینس هدنزکس نوا كنمرع ۱۳۱ یدا شلوا
 شوخ یتقوو : قوطن تاک رد فلسا نفد دا ی شقا

 ههرکمکمریماردیمودخ كن یک وبا نب نیسح نبنسح (دهف فیرش)
 . ر لا هو ۰ بولوا ۷

J 3تولواناربهربم ردیمودخم كندنفا بلطلادبع فیرش . ( اشا دهف  

 ۰ ردشلیالاح را هدن را ۶۰ نکیآ ےک

 یچهطلاب ردیلاشاب . مساق ( هداز یجهطلاب ۰ یدنفا هّلادبع یم#ف )
 هد ۹ ید نذۋم هد:عاحوا ىجەطلاب ردم و دخ كندنفا نیسح ندن

 ردیلهسورب (  هدازیجهقوج ۰ یدنفا بهاری ایم )- ۰ ردیعاشیدایا تافو"
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 و اکو 6

 ۱ ا ۱۲۷ نکیایثابکس ( كن مظاک ) یحوک كنمودح ردعلوایلا

 مظان یدتشپا هدماشییتنافو ربحیردبوشود ت هدنسهلشق لغوا ك ن کیا هدنشاب

 هنلام تلود یاروش تولوا ندالا لاحر ) یدنفاكداشر ]یرلمودحم كکي ۱ و

 ۰ ردشعاب هسرده هدر بودا دیدح یماح روک دمراردندنساضعایسهر اد ا

 ردیمودخم كنیدنفاتفعمهاربا ۰ ( ہدازیوصت ۰ یدنفا ھارا دآوف )

 بولوا یسالنما صم ەد ۱۲۸۷ یسالنم سدق .دنلوالا عبر ۱۲۷۰ و سردم
 ۰ ردشمتا لاګرا ہد ۱

 ندنواه نوردناردبمودخ كنىدنفانسح یتاکتالول ( ك دآوف)
 لزع هد ۱۲۸۹ بولوا ارقرس هد ۱۲۸۸ یدلوا ندهاشدا یانرق ضیفتلاب

 مقتتم یدلیالاحرا هدنحرات ۱۳۰ ردشلوا نکاس هدایت هربفو نیس هلا

 لوس هل را لوا رصاعم هدتمدخ بولوا ( ك. دوف ) ندانرق یخد یسهتشنا یدا

 ۰ یدارلرونلواقیرفت هد( كح وک
 بولوا یسهلوک ك دالوب ن ا داهرف ( یدنفا دجا یزوف)

 یدلوا هلوک یخد هرلاشا یلابوینطل هدعب ردشلما ادتها نکیا هدنشایید نوا
  هدعقلای34۷۸ بول وا یستفم ماشەد ۷ ردشلوا سردم لیصحاب هد رله اس

 یاقلعتو لئاسرویسهشاحهر عوررد رد یاش هدهنالثهنسلایدل وا توفهدنس

 دتا ردشلبابیرت یتناوبد كنراعشا كنراترضح ناخناعلس ناطلس ردراو
 ۰ ردشعاپ تاذوب یو یدک

 یشیورد یتولخ بواوا ندنوباه ناوبد باتک ( یلح دم یزوف )
 ( اغاد یزوف ) رد عاشو معدن «عبط شوخ یدلیا لاح را هد ۶ یدنا

 توفءهد همرکم ۀکم هد ۱۰۵۰یدلوا عد هاشاب ینطصم بحاصم ردلومناتسا

 ۰ رد عاش هدون ردشلوا

 ردیمودخم یدنفادجا یرئرک ( هداز یرکرک ۰ یدنفا دجا یزوف )
 تولوا سردم ( یدنفا یزوف ( رد عاش یدلوا توف هد ۱۱۵۱ ردندنلاوم

 . (یدنفا دجا یژوف ) =۰ ردنوفدم هدنحراخروس یدلوا توف هد ۵

 یزوف )=. رد یاشیدل وا توف هد ۸ بواوایودحم كتسدنفا دج یعرف

 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ۱۱۷۰ ردداماد كندنفا داهرق ( یدنفا

 هدنترادص ردندنسابرقا كناشاب شیورد قساردص (  اها یزوف )



 ادب و

 ۱ بس ۲۷۷ تب

 یرظان هبجراخهدنسبمرکی كنلاوش ۲۹۸ یدننا تدوع «دشاوالایذاج هنسوا
 هل دور و كف وقم یرادکتصمهسور هدنسیمرکی كلوالایذاج ۲۰۹ بولوا

 هنبرزوا نانوب هدنلوالایذاج ۷ ۰یدنناافعتساهنرزوایصامریوهتزبوهنسیدنک
 یساضعاتاهظنت سلم ءدنشب نوا كنمرحم ۲۷۱ یدتکه هبناب قرهلوا نادناموق شاب
 ال هلبماضنایتسایر تاهظنت ترازو بتراب هدنسیتلانوا كنناش ۷۱ بولوا
 لاصفنا ندتسایر هدنسکیا نوا كنسهدعقلایذ هنسوا یدلوا"یرظا هحراخ

 هد هبلاع سلام ینوک ی جش هلل نع ندنراظن هدنجوا كنلوالامسر ۱۲۷۳ یدلیا
 كنلوالایذاج بولوایسنر تایظنت سلع ابن هدنمر ۱۲۷2 یدلوا رومأم

 هنسنارفنوق سراب هدنناضمر بولوا یرظان هبحراخ ابا هدنحوا یرکی

 ۱۲۷۰ یدنا تدوعهتراظن هدنلوالعیر ۲۷ یدلوا رومأم هللا قاصخم
 ساع هدنسیتلا كنمرح ۷۸ یدلوا یصخ رم ماش هلا رکسعتافص هدنسءدمقلایذ

 هدنزوقطیمرکی كیا یدلرومناسحاءارهلبردشلرب هلتبایر تامظت یتسایر الاو
 هماش انرقرس هدنزوقط نوا كنلوالا یذاج پولوا یرظان هبحراخ ًاعبار

 كنهرخالایذاج یدلوا ماقمهاق اشا لماکو یدلدناتوعد هت رادصماقم هلا لاس را

 یدتباعورش هنرادصماپمهلناسحایمهرکسع تافص بودیا دورو هدنزکسنوا

 افعتسالابهدنزوقطكنبحر ۲۷۹ یدنا و رار هدنن و اهتحاسهسو رب هدن رخ اهنسوا
 نوکر زوتواو یس رالاو سلحم هدنسهتفه هلبصن یرخاهترادص ینوک یش

 هدنشب نوا كنسهحس|یذهنسوا و مرک اروای هدنتحاسرصمهدلاو ش ورکسعرسءرکص

 لزع هدير ی رک كنمرخم ۱۲۸۳ یدلوا مظعاردص "ةوالع هرکص ندندوع "

 :یذاج ۱۲۸+ بولوا یرظانهحراخ ًاسماخ هدنستلا كنلاوش هنسوا یدنلوا
 مظعا ردص هدنشب كنهدعقلا یذو یدلوا یماقمخاقترادص هدندرد كنسهرخالا

 بوتل هتسخ هدنل والا یذاج ۲۸ یدل و| لصفنم ندقلماقم اقهلکماکن د د رک اشاب ىلاع 3
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 كنلاوش ۱۳۸۰یدننکن وجااوهلیدبت هسی هدایلاتا هدنرخالایذاجو هنحدقاب
 بولیروتک هثداعسرد ید ردشلیا لاحرا هداروا ندردص تلع هدنزوتوا

 هد هسابس روما و هن هحرسنا رفنیطف لقاعیدلدنا نفد هدنعماح راحوا هداشاب ىلضف

 هروسح عيه شملاقیسهرفاوتورثر ارب هلساحمو مرک بولوا انشا هبطنفو
 یعانوق دلع یار یدا فلز «هماقلالیوط «باوحرضاح «قوطن ؛یلەز رح

 بجوم هلغلواشمتا تافو أف یخد رلکب (مظانو مظاک )ی ود کیا بو



 و GE ج ۲۹ بسا

 ا ندیا نا هدهقوس ردیلغوا كدىچ ) نیدلا فز

 بحاص یدخا همت ( دابا كلف ) ینمات بودا ان ینیرهش ردهرک | بلوا
 ردرصاعم كنزاغ نامع ناطاس یدلوا مان هد یاس دیج اول ینیدلوا

 .یدلوا یناغع كم 4 ویمص اولو هدنامز ( كب نیسح ) ندندالوا 3

 ا ۸۵بولوا ی هشیسهکت ناکرزاب هد۱۰۱۲ (  یدنفا نیسح یف (

 . یدلوا توف
 i م رکناهح ردلوبناتسا (هدددم ىق )

 هدنعدقت هدصقر هاشا دجا لضاف هداز لیروک یدلوا یولومو یتولک
 یهدنراصح لیا مور کش یدلوا یهاشدا یحاصعو یناک ههزح ادیت

 ردراویرعثناویدبولوارعاش * مع یدلواتوف هد۱ ۱۲ ۰بولکح هثسیلای

 هد ۱۱۵۸ ردشلواندناکحاوخ بووم هدنرلهربادراک ( یدنفا یف )
 . یلدا رازه (ك یف ) ۰ ردعاشیدلیاتافو هرکص هلتدوع ندع اد

 ینطصم ناطاس ضیفتلاب بوللا هواه یارس ردمودخم كناشا دجا تنزع

 ۰ ردیعاشیدلوا توف هدنرخالایذاچ ۱۳۲۳ یدلوا یتاکرس هعنار ناخ

  رهامهدکح نف ردشلوا توف هد۱۲۸ بولوا یشاب 6ح ) یدنئا یف )

 ترهش هجلیخح رایدنفا ( یماس )و ( افو )و ( یدنفالیعاسا یمرع ))هدنفوبیدا

 هددهملابیرق رایدنفایماسو افو هللاتافولوا هنس یعرکی (یدنفاینع) بولوب
 ۰ رلیدلوا توف

 هنوزرطندمورضراهد۱ ۲2۶ ردسورضرا ( یدنفا دم رويت یف )

 ` ردشا تافوءد ۱۲ ۱ یدنل و هدنر لکلستكیناح و قرش راصح ءرقو هن اح شمکب ولک

 ( اعاپ وترب) کحوک ردشهزکب هنسیدنک یخد یرالغوا بولوا رهام یعاش
 ۰ رد (اشا یلاک یع) کوس ردشا تافو بولوا

 ردبرتهم مودم كنمدنفا تزع ( هداز هم ۰ اشا دج دأوف )

 رهاط هد ۱۲۵۰ هلتابط لیصح لوخدلاب دهیبط بتکمیدلیادلو هد ۰
 هجرت هلا هثلا هد ۱۲۵۳ یدلیا تدوع هدعب بودک هب رغ سلبارط هللااشاب

 هدنحر ۱ یربفسد ردامهددرفص ا ۰ و لوا جرتم هد ۲۵۰ لوح داب هنلق

 ندارووهنیتکلم هدن رخالامسر ۰۵ بولوا یدما هدنلوالاعیبر ٥۳ و ناجرت

 بولوا یراشتسم ترادص الاب ةمراب هدنمرم +5 یدلوا رومام هغروسرتپ



 س ۳ 6 س

 صسشو اشناو تباتک ودشلبا لاحرا هد ۱۱۹۶ ردسهللح كندنفا شیورد

 هلا تمشحو اشاب بغار ردراو یاد عوبطم بولوا لئامالازاتم هدالماو

 ۰ ردراویراهماطم بولوا رصاعم
 رصعرخاوا بولواتاذر ندیلاعباب باتکر درهش ( یدنفا نیطف )

 ۰ ردرا و یسارعش ةرک ذن بولوا عاش ردشلنا لاحترا هدیناخ دیجادبع ناطاس
 كبللادبع هدازهش بولوا ندناتک ینا دیزناب ناطلس ( یلح یناغف )

 . یدزاب ی(همات ردنکسا) رد عاش یدلو' توف هدعب ردشْفلوب هدنتمدخ تاک

 مهارباود » ییاشاب مهاربا كنرف ردیلنوز رط ( یلحناضمر یناغف )

 هد۳۸٩ و شقاوجه هد «ناشن تبیکیو نکش تب کی ٭ ناہج رد دندما
 ۰ رد عاش ردشلوا دهش

 یدلواتوف هدیناخنایلسنالماسرصع طساوا ردیلنلدنقلاق (یلجیربقف)
 ردردام یاشرب ربقف هحدوقن ینع هحدا

 تونهدنداعسرد هد۱۰5۲ ردیلیارسقا یوطانا ۰ ( یلح دجا یرکف )

 فاقوا هد۱۲۱۰ بولوانداوئوسردم (یدنفایرکف ) -۰ردیعاشردشلوا
 یدالضافو مع یدلیالاحترا هد ۱۲۱۶ نکیا یسردم هینایلس یدلوا یشتفم
 كنلوالامسر ۹ بولواسردم ید ( یدنفادشار دجا یجاح ییودخم )

 یرکذ ) - «ردشلدیاینهنناتسربق دیزیاب ناطلس بود لاحرا هدنشب یمرکی
 یدلوا یراددسک تاغ رشت ضیفتاب هدنلق تاضفرشت ( یدنفا نما دج

 ۰ ردنوفدم هدنغاب سنوت هدرادکسا یدلیا لاحرا هدنرفص ۹

 رابتخا یرادقوحوق هدکداک دن دامسرد ردنا رھا ( اشاب یرکف )

 باست الاب هنسهراد اشا یتسح هلبسح یسهقیلسنسح بول واقاع هب یدنفالماک

 ۸٩ و یربدم هطباض هد ۸۵ هجلوا یربشم هبطبض یسیدنفاو شلوا یتاک
 ینواعم هبطیض هلبلوا فنص یلوا هدنمرع ۸۸ و قرصتم یلغوا كب هدنرفص
 دننلماقمغاق یماضق نیتراجا هدبحر هللا لزع هدنلوالایذاج هنتسوا بولوا

 رد سایز ۱۳۹ بوزک هدرلهرشط هلقلف رصتم 7 رس یدلدا قوس

 هدنلئاوا ۳۰۵ بولوایسلاویراکح هد ۲۹۸و یسٍلا و سرد هلیسهاب للامور
 ةرادا ردشلنا تافو هدنطساوا كنلاوش ۱۳۰و شلاق لوزع هلوفا كتالو

 5 ۰ یفا رداق هتالو



 و ۱

 هد ٩۱۲۳ بو واوا یگ نمرج هد ۱۱۱۲ یدلوا یار دادقوج -
 ` توف هداروا هرکص هتسکیا ر یدلوا یسلاوهرقنا هد ۱۱۲5 و رهشیکسا :

 ۱ ۰ ردرلکب( نطصم ۰ لع ۰ دع )ندلاحر یرامودح ردشلوا

 ! ولرم ۶ ا هدهناح وط هلا دلو هد ۲۷۸ ( اشا لضف) ۳

 ردشلیا لاح را هدمناخ زیزعلادبع ناطلسرصعرخاواو شل وا

 یداماد یدنفا بولوامزخ ندنوباه نورد . (اادحم لشف)
 ناطلءرصعرخاوا قردلوا يثاب یجوبق جورشناب یدلواروهشم هلکنا هل فلوا
 .:ردشلنوآ توق نیاوت ۶ و

 ناهلس ناطاس ردلعوا نایلس یدل هددادعب ) یلح دو لوضف )

 یدکم هکنوح ردشلیالاحرا هد ۹۹ ۳ یدناردنا مدق دیاصق هنناکرا

 هجرلنامزوا ردناتوافتهنسیاهسیالواو الماس ررک ۱) ردیتوف حجرات « ی وضف

 یسادعسلاةشدحو یرعشناود (یدارونا و قیبطتدب یعُدعاق یراتمالع هکرح ِ
 + ردندا رمش رهاگم تن وقم ۱

 هد ٩۲۰ ندنبلص كندنفا لع یز (-  هداز للاج - یلح لضف ) ِ
 ليم هنترهاصم یدستا دوعساوبا هللا هداز یوچ بولوا سردم یدلیادلو

 مورح ندهرفط بولوا ربفم هداز یوح هلا مجرت یدوعسلاونا رلثوب "
 یدلوا یسالنمهکم بلحدادغب هدوب دیشاکلارق دیدنفا دوعسلاونا هدمب یدتنا

 . ماعنارهظم هرصهرا بوتا "لوبق كارکسیضاف هد ۹۸۲ یدلدا دعاقت هد "

 هلا زا ینیوفع هدنفلکت یوتف تمدخ هدشنافو یدنفا دماح یدلوا تف

 ردشلنا لاح را هدنحوآ ثنمرخ ۹۹۱ یدلروس فیطلت هل مض هنسهفظو

 : بولوارهاظیراقایا كنسراردب هدننفدیانئا یدشلوا نفد هثناب یردم هدکریژ

 ردشلروک یفیدلوا ربفتم الصا یشعن نکیا شما رورعهنسزوقطیللا ندشافو 7 3

fbیعاش .نیدتم ؛ : etیدلیا فق و کجا میلس  

 نام ؛ لوصالا لع er (قاغبلأ ) یدا رثوم یره ییدرو
 « هفاو ةشاح .دی۵اح هن ینیرشحرش شضئارفلا ءى ضفاراانوعقرهلوایشو

 نیل وصلا عماح؛شماوهه هلوادنمبتک «تاقیلمت هش رز وا یراح می هیاکرصتخع

 ۰ ابصوا لاسم ۰ تاب امض دل هترد ؛ باوج هار 9

Eقدزودص و نسهک رک كنندنفآدذعس [هدازیحء(وآ ۰ ۰  
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 یدلوا ندناکحاوخ ءرکصو ندهبتکر دیلبرکدا . ( یدنفا دجهتلالضف )
 . :توف هدندامسرد هد ۱۲۱۹ یدلوایسهدوو یرکرا هدعبو یسحهعطاقمندعم

 هد۱۲۱6 بولوا ( یدنفایرادسللخ ) ییودخم ردنوفدم هدرلفوص یداوآ

 ۱ . ردمودم كکب نیسح یجاح ردشفلوا نفد ناروا هلا لاحترا
 ۱۲۵ ردسردمو یدیفح ثناشاب نسحدیسلا ) كب دمع هللا لضف )

 یعش رافاص ۰ اشاب دج هّلالضف ) --۰ یدلوا توف هدنسیکیا كنناضمر

 هرکسع هدنادد ندنواه نوردنا ردردارب كندنفادعسا ندودص (  هداز

 ههنا وط هرکصوشلدنا عفر یسهبنر هعفد ییارب هدهسیدلوا یالاربم بوریک
 ۰ ردشلواتوف یرغوطهنلاس ۱۲۷۷ ردشلسا دعاقنهدعب بولسهلوا یخد اولربم

 بولوا بتاک ه نطصمهدازهش هرکصو هد هدازهش ( یلح یلضف )

 یرانارتاسویرثارهدنمان (ناتسلحم) یدلوا توف هدنرخاوانایلس ناطلس رصع

 ۱ ۱ ۰ ردعاش پول وا
 ۱۰۵۵ ضفتاب ندنولاهنوردنآ ردیلهنسو . (اشاب هّلالضف ۰ یلضف )

 .یهاشدا بحاصم هدلاوش هنسوا یدلوا یسیلاو یلوطانا هلترازو هد

 رکسع هد یبا مور هللزع هدنرخالایذاجو ایرد نادوبق هد ۱۰۹۷ بولوا
 لاسرا ههرشط هد ۱۰۰۸ هدعب بولوا نیشنهبق هنن هدندوعیدلوا یسجګ روش "

 یسلاو اوت رم ول امن هد۱۰۰۸یدلوا نیشنهبق هن هدندمژا هددسدنل وا

 یسلاو راوشمط رارکتهدعب یدلیا هبلغ هنمشد بولوا یسلاوهنسو هد ۰

 لدهداس و برشمیاباال ندناپدا عمطوتسخ یدلوا توف هد ۱۰۰۸ بولوآ

 .یدلاف یا هداروا هلغل وا ییارس كيو لع كردر كس موبلا ىديا

 هد ٤۱۰۹ی داوا یشابیجهبحتدم یلبخ عیفرتلاب ۰ ( هحوق اشا یلضف )

 . نواه رص هنسواو یساغا رابهاپس ۰3۱۰۹۷ یشابیجەبح هنهد۱۰۹۵هلالزع

 ۰ یدل وا توف هدعب ول عهد۱ ۰۹۹ یدلوا یشاب یحهبح شا هد و ۰۹4۸ ییا

 . قابشاب هد ۱۱۰۵ یدلوا ندناکجاوخ ضیفتابندمالقا . (اشاب ىلضف )
 هد ۱۱۰۸ یسادضک ترادص هد ۱۱۰۷ یتاک شاب یرهکب هد ۱۱۰۹ یوق
 ٠ یدلوا ا هدهنتنس هدنمر هد ۹ بواوا یسکب رلکب سوسرطو هتطا

 . «ردشلوادهش هدرحز پولوا ندنناطباض یحوط یخد (  اغا ییضف ) رب

 . بوشیتن ندنسهطوا ییرفسهدنوباه نوردنا . ( یخانفسا ۰ اشاب لضف )



 دن ۱

 ERE ا

 یدیفح میمسا دع دج یمودح هللادسع هحاوخ ( یدنفا هلالضف )

 یسعردیلغوا كدوعسم ندعس دج ندا لاح را هددنکشاط هد ٩ ۰ بولوا 2

 ةدوعلادعب یدلوا مزاعم هح هلشرط لوبناتسا بولیا تبانا نددنکشاط دچا "

 هدیوبایدلواتوف هدنسهدمقلایذ ۱۰25 یدلوا یفش یراخم ریما هد ۱۰۱5 -
 هللادبع ) للعوا هنر یدا لاح لها ردنوفدم هدنهاکرد یدنشق ردیحاباپ

 دج تف همطافتش هشام تن هللا ةیادههش رش یس هد لاو كروب یدلواریش (یدنفا :

 ىدا بلاغ یسهب دح ردعلبا لاحرا هدنشاب ناسکس هدنلاوش ۰ ردیراخش

 "بولوا . ( یدنفا هّلالضف ) یمتکیا مودم هسرب ردنوفدم هدننا یرد
 هدیدوع هعزعلاپ هج ردسشلوا خش هرات يلچ مکح هرکشو یراخشریما

 صاش هددنالک هتسلا ىدا هدنشااکیا شم ردشلیا لاح را هد ۲۱ هدر

 ںولوایھشیراخ ریما هد ۱۱۲۲ (یدنفاریکلادبع)یمودخع یدیاهبحوو ا

 یودغ یدلدا نفد هدردیح اباب یدلرا توف هدنشب یر فاخر 4 ۱۳ ٩

 یردار بولوا توف هد ۱۱۳۲ هددسیدلوا ۶ جشهنیرب ( یدتنا عفر دم

Jیودخ هنرب یدلوا توف هد ۱۱۸۸ ردشلواعش ( یدفا نجرلادع  

Jلاحت را هدنشایچواقرق رقەدنزکسكنناضمر ۱۲۱۲ بول وا مش 8 ( یدنفا هتلادج  

 هداروا یدلیا

 بولواش هد ۵ هنسهکت یدنفا رفعج قس 6 یدنفا هللا لضف ( 3

 سردم ردبا هناحموط ( یدنفا هللالضف ) --۰ ردشلوا توف هد ۰ ۵

 لاصو یدنبشقتردنوفدم هدرادکسایدلیاتافو هدنسهدمقلایذ ۱۱۲۰ پولوا
 هد۱۱!بولواندنسردم ( هدازیناوطخ۰ یدننا هّلالضف ) - ی

 كندنتا هّلادبع یرهشکی ( یدنفا دم هّلالضف ) --۰ ردشلوا توف "

 هدنربنوا كنلاوش ۱۱۸۱ یدلوا یسهاب هکم هدعب الثم ۰ سردم ردمودخ

  Eیدئا د هللا لضف ) ۰ ردنوفدم هدنناي یردب هدهجکاق .

 یدلوا توف هدنسیدنیرکی كنناضمر ۱۲۰۸ بولوا ندناضق ( هدازیتماق

 یدنفا یحوصن میش . ( یدنفا دج هللا لضف ) --۰ ردنوفدم هدنسوبق هنردا
 " رنعسم هداج هنر هدننافو كرد ردیمودخ كندنفا نیدلا ءالع هداز

 - یدبا عماج یتقیقحو تاضفو ع ردشليا اق رادلاحترا هد ۸ یدلوا دعاو



۱ SLT 

 ) هلقهقرقتم هرتلاب هدنوناه یارس ردیلکنوک چ دج یوزف
 ردرعاش یدلوا توف هد ۱۰5۸ بولوا یساغا قارب لیثیو ءاس یدقبحس .

 ) رصع رخاوا بولواكلاس هلع قیرط ردیلناخوراص ( یلج یوسف
 ردنلب عاش یدلیا لاحرا هدشلا ناخدارح ناطاس ۰ ۱

 هسزخ كناشاب دجا هداز لیر وک بولوا نداتک ( هدددجا جسق

 ردشلوا یولوم هلاستا 4(هددیوغ) هلکرت ییهرناد هرکص یدشملوا یتاک

 یدبا رلیا شیعت كردا ملعت هناشکو زرا هلغلوا داع "یا هدنطخ قلق

  ۵لمولک ؛رظانم)بول وایناوسدلمکم دال ةتسلا ردشلبا لاحترا هد .

 لئاسر هدنرلمان (همانوک ابن "زایاو دو ۰ نیریشو ورسخ زورو بش ةرظانم
 رد عاشنا ود بحاس هدیسیکیا رل هددیسانشو یصصف یرلدرک اش ردراویسهفمط] ۰

 ) فراعمو یسداپهکم «النم«سردم ردیدادغب ( یدنفا هاربا عصف

 یحاص لضفو لء یدلوا توف ءرکص ندنلاس ۱۲۹۰ لزعلاب یدلوا یساضعا
 یرادناچ ( كب دج جالا صف ) -۰ یدلا هدایز یمطوصرح هدهسیا

 یدلواتوفهد:شب نوا كنلوالامسر ۱۳۰۲ بولوا ندنسهلالس اشا نیدلاربخ

 ردشلدبا نفد هددجا هحهرق ۰

 ردندمجربهاشم ( اراد بحاص ۰ نیدلامصف) ٩۱۷ یدلواتوف هد

 یدبا راکزور ٌةبوجعا هدننویوا جرطس بولوا بوعرح یعاش ۰ .

 ) یدنفا قطسم یمیصق (  بواواندنسهبتک نوباهاید ردیلیوبکین
 یدلوا نما رتفد هدنترادص اشاپ لع یجاح و یسدشا ناود هارزو

  ۹یدنفأ ضف ( ۰ رد عاش یدلیا لاح را هد (  تولوا سردم

 ردصاش یدلیا تافو هد ۰

 ) یسضاق هزوکک هدنرصع ناخ دج ناطلس یلح ( اشا هّلالضف

 و دار :ناطلس یدلیا باشا هواه یارس هلیبسح ییراهم هدبط بولوا
 ردشلبالاحرا هدحاف ترضحرصع لئاوا یدلوار زوو حدن هرابلات ناخد

 ردداهقف ۰

 ) یدننا هللالضف (  هللالضف ) -۰ ردبمودخ ندلاس*قا .
 ردشلوا توفهد۱۰۳۲ ردندالع هکردیمودغ كندنفا دج یوکرب ( یدنفا ۰

 ) یدلیاتافو هد۱۰۳۷ بواوا نسردم ردنلساوس ( یدننا هلل لضف .



 a ب ى دتا ا

 توفەدعب ردشلوب ترهشهلا اشنارمش بولک هنداعسرد هد ۰ ردیس هی

 ۳ هدنابتتطاس دام ماظتو تو دو نيد سا بوم راو ۳ 8

 كتاکو مدلراتصاهادخ یتسو یعالسارک Les یناخیلس مدیدرونو نسل وا مادو

 . یرودصكتنوباع طخ 46 نوسل واندنرلهق رفتم ىلاع هاکر ده اقرتهتتماعز نوهرق "

 ییءردنع هد ۹۸: بولوا یجاثن هد ۹٩۸۱ قرا یدلوا یلاقآ ثعاب كنب

 ناطلس ناعسا E كتساشا : بولوا یجناشن انا هدنمرخ ٩ یدلوا

 من ردراو ین رب E هدب وا یدلوا توف هدد رقص ۹۹۱ یدلدا وز ۱

 ًافرظو ارعش مج یساخ یدا ناود بحاص عاشو یشنم «ردتقم هنو

 بولوا یی رھشیکسا ہد ۱۰۰۱ ( كم للخ ) ییودخم ردراو ینأشنم بولوا

 . یدلوا توف یب
 لو نا ییطصم ناطاس بولوا نداک رمز (یدنفا نودرف)
 ا روا دای ی ۱ - هدنلئاوا عبار ناخدارم ناطلسو

 ۱ ۱ ۰ یدلوا توف "
 هلقلاشاب ہد ۱-۱۰ هناطاس هدلاو مسوک رکیی هام (اشاب نودرف) _ ۳
 ۰ ردشلنا تافو ءرکسو شالوا لوزعم هدنلاحترا یدلوا 3

 ۵ 2۹0 برو قوا دیو اچ لم یک دود 8
 ضرع ههنس تنطلس بولوا ندنناداخ نارا (اشا ور ا

 توف هدرلفرطواهرک هنس چاقرب یدلوا E کت قالو هد ۱۱۳۷ هللاخد

 ۰ ریا
 .ردیعاشیدلیالاحتراهد۱ ۰4۲ بولواندناضق  (یدنفا دم یدرف ) ۰

 هد ۱۱۵۱ بولوا حاسو شیورد ردبلهردا ( یدنفا دج یازف ) 3

 . ردعاش یدلوا توف



 تا 84 تب ها

 بابل بوریک هترادص "ییوتکم ردیلوبناتسا ( اشا دیادبع دیرف )
 ناطلس لئاوا بولوا ندنسافلخ یدمآ هد ۱۲۰۵ یدلوا داماد هه یدنقا

 ةمراب هدنلوالایذاج ۷۱ یدلوا یتاک شاب نواه نیبام هدساخ دا درع

 هدنرخالاعسد ۸۰ یساضعا الاوسلحم هدنناضمر ۷۹ یراشتسم رکسعرس الاب

 هدنلوالامسر ۸۶ یساضعا الاو سلاح هنن هدشل والایذاج ۳ یرظان فاقوا

 كنسهدمقلایذ ۸۶ و یرظانفاقوا ًابناث هلشلادک یرلترضح (ناطلسهلدام)

 هج

 ۱ ر هماظن رک هد رخ الایذاج ۸۲ و یزاشسم ترادص مدنتسدم رک

 ناطلسهدلاو هدنشب نواكنلاوشو یسب ریتیعجارحاهدنرخاوا كن رخالامیرو

 میر ۸۸ یدلدا لزع ندنسایر هدنچوا كنسهدءقلایذ بولوا یسادقک

 یرظانهصاخ ةنزخ ةوالع هفلادک ترازو ةبتراب هدنزوقط یعرکی كلوالا

 هنو یرظان هه رحم ةميض هغلادنک هدنشب ییرکی كنرخالایذاج هنسواو

 ۲٩۱ یرظانهصاخ ةننزخ بنات ةوالع هنلادخک هدنندرد كنناضمر هتسوا

 كنمرغ۱۲۹۲ یدلوا لیکو یتراظن هرح ةوالع هدنرب یرکی یە ایذ

 ۰ لقاعیدلدا نفد هنسهجعاب یس رت دوجناطلس یدلوا توف هدنزوقطیرکی
 (یدنفا ك ندلانعدجا )ندالابلاحر یمودغ كور یداریدم «یشنم .بیدا

 یسیجوتکم هرشط (ك. ندا دعس)یرکیدو یس ریسهرنادتاعظنت تل ودیاروش

 ۰ رد (كب ناداش) هدیمودنخرب بولوا
 سردهردمودخ كندنفادبمس ( هداز ېڅ ۰ یدنفا ميهاريا د رف )

 ۸۳و یسهاب لوبناتسا هدنلوالایذاج ۷۷ و یسهاب هکم هد ۱۲۷۰ و النمو

 یساضعا یتمچ ارجاهدنناضمر ۱۲۸۸ یدلوا یسهاب یلوطانا هدنسهعحایذ

 هدنراصح لیاموریدلوا توف هدنزکس ییرکی كنسهدعقلایذ ۱۲۹۲ بولوآ

 یودخم یدنفا نیدلادمس یداماد یدا لالاطسوتم ندا یدنلوا نفد

 قمانلعیرادکتلصم نارهط  (هداز هعس«كدددرف ) - ۰ ردکبداشر

 ندمت رددرتهکر دارت كن راترضح اشا دعس دخ قیساردصو یودج یدنفا

 یدلوا یردم الالما ر ارح تیام قرنل وب هدنرلتمدخ كالما ریرح ضيفتلاب
  ردنوفدم هدنسهبرت یدنفا ىج یدلیا تافو هدندرد كدلوالایذاجج ۰
 یحوط هناهاشرکاسع (اشاب دیرف ) -۰ یدا دعتسو مادخس| لباق

 (ماخ هدرف) بس ۰ ردشلوا توف ةا هدنحر ۱۳۰۸ بولوا ندرلاول



۳ 

 1 توف هارهلدا بیدأت هلغلوا یبات نسح هزابا لک يحم غوا تب
 .یذاج ۰ مو کا بوش ندنغاحوا یحاتسب ( اشا داهرف )

 لیامور ترازوهمراپ ےن تم ۲۰ و یاب 2 ۳ رخ وا ل 2

 هد۱۲۰۷ یدلوایسلاو رکبراید هد,۲۰6 و یسلاو نیتوخ هد و ییجروس

 كرئالس هدهام ییار یظفاحم هرتسلس هلساعصنا هنطا هد ۰ ٩ بووا ل

 هدنلوآلامیبر ۲۱۱ و هیلاح بقعردو یتخهنا هدنلوالایذاج ۰ ا

 + ردشلوا توف هدنوالایذاج ۱۴۱۳ یدلوا یسیلاو هیدنق
 

 ج

 هدنسهحایذ ۱۲۲۶و شلوا ندرایکب رلکب ضشفتلاب (اشاب داهرف ) ۱ 3

 هدعو لزع هد ۱۲۲۹ بولوا یرکسعرس قرشو یبیلاو مورضرآ هلترازو
 2 . ردشلوا توف "

 تافو هدنسهح ای | بولوا یتاک رلرادرس ( یدنفا داهرف )

 نفد هرادکسا هلئافو هدنداعسرد هدنحوا كنلاوش ۱۲۳۸ بولوا ندننادناخ زوي (كب دم داهرف جاحلا) یا نفد باش رج بودي و

 ۱  ردتتسا ِ
 هلراغادلوبوق هدرکسعتیاد ردسهاوکكناشا ورسخ (  اشاداهرف)

 توف هد۱۲۹۲ ردشلدا دعاق هد ۱۲۷۹ بولوا اول عیفرتلا یدربک هرکسع 3

E:4 ۰ ردنوفدم هداشاب ردح یدل ا  
۳ 

 E ۱۲۲۰ بولوا مزلم ردیلرازاب رانا ( یدنفا دمحم یرف)

 ۰ یداریهش عاش یدلوا توف هە ا

 یرصع تلا ناخ و ا رب لوماسا ( یلح درف )

 تكندنفا لعاما ندناکحاوخ ( ك مهاربا درف ) ٠ ردندنساریش

 زار رد ی نوباه 4 هنزخ بوریک هنوباه یارس هد۱۲۰۳ ردسودجمم

 ییما نوناهءوص او كلاوش ۲۳۷ یدلوا یسل وتم یاقوا ناطلس

 یحشینشاک ( یدنفا دج دیرف ) --۰ ردیعاش یدلوا توف هدماش نکیاژ
 سلع بوتلو هدراقل رادرتفدرقلاب ندهبلام بول وا ودع كندنفا دیا درع

 هدنسوبق هنردا یدلوا توف هدنسکیا كنلاوش ۱۲۷۹ یدلوا یساضعا هلام

 نددادمب بولوا ندیرا رادرتفدهملام هدوب ) یدنفا دمج دنرف جالا ( رد وفدم

 ۱ ۰ ردن وفدم هدرادکسا دعا تافو مدنشب رم کی كتنامش ۱۳۸۲ اوا



 م : رآیدلدا نقد

 یشاب یبوبق شضشفتلاب ندنوباه نوردا رد دووارا (اشا داهرف )

 ۲ لیا مور هدعب لاصشالاب هد ۲ یدلوا یماعا یرج : هدو روخاریمو

 ترازو هلبسح یسهنسخستامدخ یدلوا یرکسعرس نارا ًاقاعتمو یسلاو
 ردصهد ۹۹۹ بول واروهشمهلکمردر |هماتخ ناب ااغ تا را قارا یار ر نانعم
 یماقمعاق ترادص هدمب یدادما لزع ءدنلئاوا ۱۰۰۰ هدهامزکس یدلواظعا

 .لزعلابهدنلاوشردشلوا مظعاردص ابا هدنلوالایذاج ۱۰۰۳ یدلوا ینا ریزوو

  لقاع ۰ رویفیدلدما نفد هنسوشراق قالوق دونا یدلیا لاحرا هد ۶
 : (رداشا دج ) یودحم یدا عیهش « رده

 اذضک هیاشاب ناعع هداز رود زوا ضشفتلاب ردسکرح ( اشاپ داهرف )

 هد ۱۰۰۵ و یسکب رلکب ناور هرکصو هفک هدشلوالایذاج ۹٩5 یدلّوا

 ىدا ندنامصش ردشلواتوف هدرافرطوایداوا یسلاو هجنک هنسواو رکیراید

 یاب هد ۱۰۰۳ بوش ندا جوا یاب (  لد ۰ شاپ داهرف ]
 ناطلسهدازهش هداسینغمآرسهدنلاحرا كن راترضح هاشداب هنسوا یدلوا یثاع

 ناسحایتالورصم :افاعمردشلردنوک ندنفرط اغا رفنضع هوعد یلا دم

 ۱۰۱۱ ردشاروس ماعنا نوتلا كسید قرنوا دیناتیصنمهلکماقگ بوللوا
 هد۱ ۰۱۲ یدلدالزعهدنناضمربولوا یسافای رکی ندتمدخ و هدن رخالاعسرب

 هد ۱۰۱۵ یدلوا یسیلاو یا مور هدعبو بلح هد ۱۰۱۶ و یسلاو ماش

 نادا ردشلوا توف تمدخالب هتسوا بولوا یرکسعرس یلوطاا ةراز ولا مم

 ۰ یدبا نابزدو روهتم و
 بواوا یرارتفد لوطا هد ۱۰۲ بوشش نددسلام ) اشاب داهرف (

 هد۱۰۲۷ ورکې رايد هد ٣٠۰٠ق رهلوا یب رلکبهدعب یدو هدتمدخ و تدملیخ

 داللک ( اغا داهرف ) -۰ ردشملوا توف هرکص یدلوا یسکبرلکب بلح
 ' ۰ یدلیا اشنا بتکمر هدخناپ یماح یلغوا لوقو یدشش ندمصاع

 هد ۱۰۹۷ یدیشلوا اشا بولوا ندنسارعا هرحش (  اشا داهرف )
 هداز یهاپس )یلهناخ وط نالواتمترمه ہدنوب یدنل وابیدأت هابسح یتمدخ ۇس

 رايد لوا بیدأت هدرانادوبق ( مساق برع ) و ( دج هداز یجهلصوب ) ( دمت
 هدا ۰۹4یدشلردنوک هکایکب رلکب قرهلوا ندایحاهدوب ) یلد اشا داهرف

۲ 



a ۱۱۹  

 ۰ یدا راکعمط یدلوا توفهداروا بولیروتک ه ه ردا هدید رد 3

 لوا ملس ناطلس هسرتلاپ هدنوباه یاّرس ( قالوص ۰ اغا داهرف (
 یسکب رلکب نع جردتاب هرکصردشلواکب هکتو شفلوبدیرح هلیایراترضح

 ر شفل وا بصن یسکب رلکب دادغب هد ۱ تولوا باح نداروا هدر یدلوا ی

 بولوا یسکب رلکبنامرقهد ٩۳۷ هلتایالورود هدعب ردشمللا لاصفتا هد ۲

 یدلیاتافو هداروا بولوا یسبلاو دادنب رارکت هدعب یداوا رادخز هدیرح
 --۰رداشاب دیعودخ یدی|راک زیهرب ءانشا جرات « سانش فراعم < لماک
 دیهشهدنس راغ سیرقهد ۹ یدلوا کب هطلام ضشفالاب ) كب داهرف (

 1 ۰ یدلوا

 شضیفتااب هدنوناه نوردنا ردسودخم كناشام ینطصم ) اشاب داهرف (

 ۳ هد ۹۰۵ بولوا یساغا یرعکبهد ٩3۰ و یثاب یوبق ےک هدنحورخ

Ve 

 هد ۷۶ بول وا كلائرزو هد ۲۳ یدلوا کب رلکب هلا یتا یس ینومطسق

 . ماج دنزباب ناطلس هن.ودنک یدنلوا جوزت دج هدازهش تن ناطلس هاشاه
 یدلوا توف هدندرد یرکی ثنلاوش ٩۸۲ یدلیا اشنا یارسر رظان هنمرح

 هطخنسح ردن وفدم هدنوا ردشم وااعدا هد یدلوا یوم بیس یلهح كييط

 :یلیفکتوزیهجت یدیاراناصهنونلازوب بوزای فیرش فم ایرثکآ بولوا كلام
 رود وقتوم هدنسهرت ازا ناتطلس نصرت یدنا تضو نیاالعت لاو ۷

 ( كب ینطصم ) ىمودخ كوب ردشلوا یزقریو ىلغوا شب ندناطاس ما

 نامع ) یودخم رکید یدلوا توف هدعب یدلوا !ءریمهد ۱۰۰۱ یشاب یجوبق
 هد۱۰۳۷نکرولک ندننرایزمظعا ماماهدنسد راع دادغب بولوا یکب یلو ( كب

 ینطصمردکب ینسحیسییهشبو ( اشاب مهاربا) ییودخ ین درد یدلوادیهش هلن وط
 كلون یدلیا تافو هدنلوالامر ۵ ( كب نامل ) سردم یمودخخ كکب

 لعاسا ) هدیلغواكنوو ( اشا نطصم )ی ودع كناو ( اشاب دجا ) یلغوا

 ۰ رد ) اشا

 دیک ہد ٩٩6 یداوا ندرایکب راکب هرکصو نداما (  اشا داهرف )

 یباح یردار ( داهرف ) --«یدلوا توف هد ۹۹۸ بولوا یسیکب رلکب
 ناسحا كردنا زابن ینطاقثا نکرولمای یعماح ناطلس ونابرونهدلاو هللا دج
 هتسهرد دجادیس هدشافو راپدلیا ان دیر هد ٩۵۵ هلا ضاقناوا هلنلروس



 ۴ دی ترا و

CT 

 یمودرف  a e.یودنع كکب بیسنیدیفحاشا لبلخ ( یدنفا
 ۱۲۸6 ۱بولوایررم شاب هز ع هدهناخ هدنرح ردشلوآس ردم ۵ را

 ردبلالواتاذو ( كب نیمادم یسودرف ) نالوایلنالاحم را هدنراخرات ۰

 ) توف هدشلاث ناخ دارم ناطلس لئاوا ردیلومناتسا ا یلح یدرف
 , .قحهننحا شما تافوهدکانک هللایسهیهجو تحالم یس رەش تعیبط یداوا

 " یدنفا نیسح یدرف )--۰ رد عاش رب (  بولوا اد دارزو ضعب
 یسیحهرک ذن هیلامویتاک ءایس قردل6ا ندناکحاوخ هرکصو یجلاقم ءدرصم

E .. ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۱۱۲۰ یدلوا 
  ( oو ی ی ام ( اب دغرفجالا

 ردشلدا نفد هاشاب فسوب هللا توف ۰ .

 ردیسهدازهریشه یدنفاحاتفلادبع یسیتفم ماش (یدنفا زا هو

  ۱یدنفا دجا یغورف ) رد عاش یدلوا توف هد ۰ ۰۳ بولوا ناق ( .

 یغورف )= ردیعاشیدلواتوف هد ۱۰۳۳ یدا یغاق هدو ردل هسور و

 ناخ ینطصم ناطلسرود بولوا ندنسافلخ یلق ادخک ردعرق (یلج
  ۲رد عاش ةد هال ةنسلا ىدا لا ا :

 بولوا یراد هشزخ كناخ دزاب ناطلس مردلب .(اشاب داه رف)
 یدلدا نفد هخاپ هدددواد 3 ردشلیا تافو هددهسورت یدلوا رب زو هرکص

 ىدا هرب هشرزوآ .كدذو ۰

 ) یدلوا یثاب نابکس هدمناخ دج عفلاوبا ناطلسرصع )غا داهرف

 هدنیصنم یدلآ ینمان ییماح یشاب نابکس بودا لیوح ةعماح یاسیلک رو

 نواهیارس هديناخ د ملا ونار صع ) هحاوخ داهرف )۰-۲ ردشلواتوف

 نفد هنکوا یار هدننافو ردشمتا انب ید یلهصا تولوا ندنمادخ

 ا اخ قلک ارق ید ( داهرف جاحلا یسولدازا اشاب مساق ) زدشلدا ا

 " یصمهدینات ناخ دزناب ناطلس رصع بولوا نداما (كیداهرف ) --۰ ىدا

 یدا ظفاحم هدندحوس  ۸۸٩یدلوا دهش هد .

 ) یساغا یرهکی ضفتاب ندنواه یارس رددووارا . ( اغا داه رق :

 یدلوا ٩۲۲ و یسکپ رلکپ ماش هد۲۷٩ و یریکپ رلکب لیا مور هد ٩۲۰ده
 یدلوا ثلا رب ٩۳۱ یدلوا لوزعم هلمغاعس هردنمس هد ٩۳۲ كنمر .



 یار هناسرت رفت 4 لیکن روا ۰ ید لا خر

 5 ۵ ارد هد هد :rt دریا باتررد دی بول نفس تدع ل ِ

 قم سرب دین
 . زویجواهلماوتع (دماتنایلس) یا توق هداروابودک هنارآ ر ۱ دند ا

 2 ي 4 باخنالب ۷ ا E لماج

e.ی بود اتو یا غم هو یرطان ولت هدنطسا وا كنیرقح  

 یسوش هد ردآ یدلیا لاح زا هد نااوش ۱۲۱۹ بولو وا لوا ةمازور را ۱

 جرا 2 ما یارب ور : 3 یا زا



 ۱ ی و 5 ۱

 یدا اک زرد مساق هداروا ردیاربا ( یدنفا تار ۱

 ار ردنوفدم هدنعاط عشوب یدلیا تافو هد ۸ یدلک هلوسناتسا هزکص

 ۰ یدا یاشو انشا دهحرسنارف

 تاک ناوبد هناشاب یدبع هجوق رددلوکو یجروک ( اشاب ىلع حرف )
 كندسک ارح لئابق ضعإ یدلوا قرصتم هسورب ناي ءدعب بولوا

 یدلوا یظفاحم ىج وغوس ەد نس های ذ ۱۱۹۵ بولوا رومأم هننیدتو نیمأت
 هدنسهدعقلایذ۱ ۱۹۹ یدلرب و ترازو هلیماضنا یتلیا هرقنا هدنلاوش ۸

 یدلیاتتوتیب هده رتوا یلوا نوکقرق ندننفو بوبای ینسهرت یدلیا لاح را

 یدلیا ناهح كرت هلبالاحوا بوبالشاب هدیحوتورک ذ یرملاق نوک ییا هشافو
 ندشرط یدلدا نفد های بولوا توف هدنروح نوکچوا یخد یسهحوز
 ۰ ردشا تمدخ لبخ دنماظتناو مالسا كرلدکرج بواوا یسانا

 یردارپ ردشفلو هداوبناتسا مف بولوا یلغوا جش )9 خرف )
 . رد (اباب هدا)

 هدیناخد ملا وبا ترضح لئاوا بولوا یراصعفا (ياح یخرف )
 (نوسروط «نیدلافسقاسقا ۰ ینغلادبع خرف) --۰ ردرعاش یدلوا توف
 بولوا ندنناکرا یتیعم دزباب هدازهش لغواو ندنساحا ناخ نام ناطلس

 هجاوخ ( ردیلنامارق ۰ یدنفا خرف ) ۰ رلیداوا توف هد ۷
 یسردم نع قرهلوا فوصوم هلتاضف هدکلفک هلفلوا یزالم نیدلاربخ

 ردشلبا لاح را هد ٩5۳ یدلوا التمهلهحتم هدنرع رخاوا یدل وا

 هدارواردیسیناب یسهیکتو عماحطالب و یسادضک اشا ىلع نيم” _ ( اغا خرف )
 ۰ رد و د*

 هلبراترضح لوا ناخملسناطاس بولوا ندرایردناب (  كب داشخرف )
 «ردشلواتوف هدعب بونلو خد هدنوناهروس هد ۲ ردشْفل وب هدن رح رص

 لاحرا هدشلا دارم ناطاس رخاوا ردیلہنوطسق ( یلح یخرف )

 یعنهرک دن دکب بوشش ندلق ( النم ۰ كر خرف) --۰. رد عاش یدلدا

 لع هد ۱۰۰ یدلوا ینیما رتفد هد ۱۰۰۱ تولوا تاتکلایسر هرکصو "

 ۰ ردشلوا توف هدعبو

 هد۱۱۳۷ بورک دهنستنطلستمدخب هرکص ردیناربا . ( اشا خرف )



 هت ردا 9 تافو نرو ۱6لاو ردشلوا یفرصتم ی وط ءرکص

 ندامدق یتاک شاب رک یرد ید ملح « كزا ردنوفدم هدنسوپق

 نیدلارخق ) -۰ ردشلوا توف هرکص ندودنک بولوا ( یدنفا نیما هرق ]
 ترافس تا ندنلق هچرت فود كندنقا ماسح یک (

 یدنلوب هدنراقلفرصتم هنراووییلوط هالتباتک شاب یترافس سرابو دنراتاتک 3
 هد ۱۳۰۲یراشتسم هحراخ هد ۱۳۰۱ یدلوا البو یربقسنار رهط هد ۱۳۹

 "داعف اردا هدنسیکیا نوا كنبحر ۱۳۰۷ یداوا یفرصتم وللدم هلا ل

 ۱ ۰ یدنا اننا جا « ناسل یدلوا توف

E:استغع هددم تدم ردمودع كنیلح دعس ( یلح ندلا رو  

 هدنلاح رایلح نیدلاردص یردار هد ۱۳۰۰ یدنلو هدنکلکش یسنامولوم "
 مزاع هلن رور هامجافرب یدک ودب وق هرزواقل وا دعاقهد اب ال ومت رضحةدا عم ك

 یدمر ردناب ( یدنفا نیدلا رف ) -- ۰ ید لتاردو لتشقاب یدلوااشراد "

 ۱ ۰ یدلیا تافو مودم ۱۳۱۱ بولوا ندنحاشم یکت

 ردندنآریخ بابرا شللا اشنا عماحرب هدرادکسا ( اغا دم یرعق )و

Eكناشا ىلع هداز اشاپ نالسرا یلهمای ردیلمروح ( یدنفا دمج یر ۱  

 یدلوا توف هد ٣۰٥١ یدلوا ماما هلبا لغات بول واپتاکو ندوم هدتسرتاد |

 یسادضنک یرادرتفد لیا مور ضیقتلب ۲ ( كب یرشف) -۰ ردرعاش
 توف ءدعب یدزاب جرا هدنقح یقه ہناح هژففلوب هددیرک هد ۱۰۰ یدازآ 7

 هد۱۹۲ بولوا ندهدنبشقن اثم ( یدنفا دج یرشف ) -۰ یدلوا

 ۱ . ردنوفدم هدرادکسا یدلوا تو

 هددتشپ بولوا یتا مام رالک ردلوبناتسا . (كب لعاسا یادف)
 توق هدرادنسو» ردات (یلع نادف ) يدرعاش یباوا دیش هه
 ۰ رددنسارعش . ثلا دمج ناطلس وود 9

 یدا نکاسهدهسوربولوا یریعکی ردیلهنردا ( یلح دجیغارف) " 2

 ۰ ردرعاش یدلوا توف هد ۰ 1

 ۱ یدلواتوف هد۱۱۰6بول وا ندنسا رقفیولومردلت داعسرد (هددقارف) # 7

 ۱ ا



aبس ٩ تا  

 5 یبا كرام راغ

 رارفههسنارف ۱۰۲۲ بولوا برعریما ( هداز ندع: كن دلارخف )
 ` یدروک یتسازح هدنداشاب دجا ثحوک هدا ِ ؛ءهلغلوا ی رج رای زردیدشم |

 هنروما هدنفاراتخایرد بواوابرعربمآ یلغوا كورن هدنمان (كب یلع) هنر

 توف هد د٤٤ نیلروتک هتداسرد تواوا سا د ۲

 ندن رجه بوروکت ب رت هدنو اه نوردنا (كب نیسح) یغواكحوک ردشلوا

 ۰ ردشاوا

  نیطاطلناسپ رهلبسح یدقو یطخنسح . (یدنفا يح نیدلارض )
 هدن راوح یمهکت النمدارخ هد وا یدلیا لاحرا .د ۹ یدیشلوا

 كندنفا فرش . ( ءداز فرشا ۰ یدنفا دم ندلارشف ) ۰ ردنوفدم
 ۰ زد عاش یداوا توف هد ۲ نکیا یک ناطلس ريما رد سود

 هذ ۲۰۳ یدلوا یسالنم بونا سردم. ( هداز ماسح یدنفا ندلارخف )
 یسالن« هسور هد ۱ قالطال ادعب یدتیاجاتا ینیف هدسور یاحّوس

 ردلیوکراش ( یدنفادجا ندلارخف ) --۰ یدلوا توف ءرکصیدل وا ۱ 

 هللاتافو هد۱۲۱4 بول وایش یدلکهتداهسرد بولوا یدبرم كنیدنفا یناذ
 ردراو یراعشا داود ردشفل وا نفد اشا مساق

 ۲: ارتشلوا .توف ددم یدا واب یال ترغ لیلا دو رخالامسر ۸

 ۱۲۸: یدلوا یرادهسیک سّور ضفتلاب ندلف ( یدنفا نح یرخف )

 . ردنوفدم هداشاب ردیحیدایا لاحترا هدننایعش

 ندا تافو هد ۱۲۱ بولوا ندهشک ( یدنفا يج ندلارخف (

 شضشفتلاب بواوا ندنسافلخ ترادص "ننوتکم ردیمودخ كندنفا احا یح

 موطاب هدنلئاوا برحیداوا یسحوتکم هیطبش هدنمرع ۱۲6 و هفلخوس

 سلع «دنلوالا عمر ۳ ةدوعلا دعب یدلوا یراشتسمو رادرتفد نودا

 ۱۲۸۹ ردشمل و ایسا دک و بق هدناکشتیراقلادخنکو ق هزکص یدل وا یساضعاالاو
 بتاک یدلدنا نفد هناي یرد هددزاب ناطلس یدلیا لات را د د یر

 ھه اروا بول وان دنسهبتک فاقوا ) یدنفانیدلارتف ہال ا ( یدا دیداش « دیدح

 ۰ دیا یعاش یدشش دد یاخ دم ادبع ناطلسرحاوا یدمشلوا زج



 1 نجف

 i ادا ردص قض تلع ا ااا
 کوب ندنرامودخع ردراویسهق تعاسو بتکمومناتکه دسودرویاجهدنتربق - 8

 r ا یتاکر سهلا اشا .درعسیرلد داماد رداشاب دوج و اهار مسی دیش

 دوجم) هللا (اشاب ینسح نیسح) یخد یرلحوز كرلناطلس مناخ نالوا ندناطلس
 یدلواتوف هدنسیدنوا كنبح ر ۹ ) كر راج دج ) یردارب رد 6 اشا

 ۰ ردنوفدم هددجآ <a رق

 ًاریغص ردمودخ كناشاب دج 7( هداژ لللدهبت ۰ كب مهار مان )

 یدلیالوخد هنر لات یدمآ هرکس یاعردص "یوتکمهدکدوسب یدلروتک ا
 ناش هد وا ردشلوا و هد ۱۲۷۳ یدلوا داماد هب یدنفا عفا ندلاحرو

 , رد وفدم هدنسهاکسا

 ید هبقفرب مس وو رم مدعیان یردم ( یمور ۰ نیدلارخف )

 هد۸21یدا زنا ادتقاهرامامایلترجا هلاهز هشرکف ردهورکم ترجا فا
 ۰ یدلوا ت وف هدا روا

 هدنشا ا کیا ناسکس هدنلاس ۰ بولواندخاشم ۰ ( یرذا نیدلارخف )

 ۰ ردروهشم یاس ردشاتفو

Eهدکدلک هموررددرک اش كشرش دیس ردبارا ( یچ ندلارخن )  

 ووا ہد ہا ناک دار ناطاس رمصع و سردم یدلوا كمعم ندەداز یراتغ

 یساوتف ردوفدم هدددردا یدلوا توف هد ۸۷۰ یدلوا مان الاتفم هلا ها

 هللا لضف ندهیفورحیداتربسقوراف هدقحراهظاوروبع رد رق ههنس زونوا

 حو شلآما هنسارجا هللا یوتف هنرلفارحا هدقدلوب هحرف هسلصت یعامتا
 . ردشمالواخراف ندکمهلفوا هدلاح ینیدنای یلاقص یشئآ

 ردییودم كندنفا بوق. ( هداژهجا ۰ یدنفا دج ندلارشف )

 ندبسوب یدلوا ییضر هلغلوا هاد یسهدلاو هنیراترضحناخ ناهلس ناطاسو

  (leردیعاش ۰

 ) ماش هعفد کیا ۰ سردم (ءداز لیفارسا ۰ یدنفا ندلارخف

 بواوا غامدلا لتحم تیاب یدل وا یسالنم  FAلضاف ۰ کد یدلواتوف هد



 و

 هد۲۵۱ ردشابا تدوع هغ ور هد بولک هنداعس رد هدنشاب 1 یدلیا

 افهتسالاب هد ۲۰۳ یدلوا یسهحاوح هلدع بم هدنداعسرد هدعبو سردم

 یسالنم بلح هرکص یماضعا فراعم سلم هد ۲۹۹ یدنوقوا سزد هدحاف

 نساریخ یدبا عاش « لضاف ردشلبا لاحترا هدنرخالاممر ۱۲۷۵ یداوا

 «تاجت ٌةیامرس «یناطلس ةیلح یسهجرت تداعس ةیلح « نوار اشتسل!حرشیف
 ۰ ردندنراثا ضرازع تاقیط

 یردب ردیمودخكناغادجا ظفاح . ( هداژ یسودر ۰ اشا دجا یف )

 هدا ۲۳۶ یدغوطهرکص هام چاق بوللوبهدردام جر هدشنافو یسهنس ۹
 یدنرک وا ملت لوخدلاب د هناهاشرک اسع هد ۱۲۱ بول آ هن واه نوردنا

 ٦٤۲و ماقاق قرهنلو هدد رام بولوا یشایکم اقاعتم یماغا لوق هد ٤

 ییعییام هنسوایدلوا طباض هننرکسع یسهلشق هناضج بولوا یالاریم هدنرفص

 هدن رقص ۲۵۱ یدلوا قیرف هصاخ هدشاوش ۲:۰ پولوا رادهفوح شابو

 تدوع هدیجر یبلوا یتقوم ریفس هنابو ارومأم هکیربت یبروطارپعا ابرتسوا
 هدنرخالا عسر ۲۵۳ یدلوا یریفس هنایو EEE رخالاعیبر ۲۵۷۲ بودا

 یدلدا لزع ندنرافس هدبحر بولوا هوالع یللاو ندا ترازو بتراب
 هرتلکنا یدلوا یریفس سراب هدنمرع ۲۵۶ و یریفس هردنول هدهدمقلایذ

 هد۲۵ ۵ یدذل و هلینافص یصخ یمه ینس تنطلس هدهردن ول هدنج وتن مسر كنسهلارق

 هدنحوا كنسهدمقلایذ هنسوا بولوا یساضعاالاو ساع بولک هثداعسرد

 بوللواارحا هبلوتسج ًاقاعتم یدلوایدنمانكناطلس هطعو یرظان تراحت

 هدنرفص ۱۲۵۹ یدلیا افا یخد ینالماقمناق رکسعرس هدنلدب یرکسعرس ماقم

 ۲۵۹ تولوا یساضعاالاو ساغ هدنلوالاممر ۱۲۰۸ یدلدا لزع ندنراظن

 دننه نخ یسهدعقلایذ ۲۰ یدلوآ یس زالاو سلع هدنشب نوا ل

 كننابمشو یرظان هب رج تام هدنرپوا كنلوالامر ۱ یدلدا لزع

 ۲۹۹یدنلوالزع هدنسیدبكنلاوش ۲۹۸یدلوایریشءهناشوم _ةوالع هدنسیتلا

 هنا وط اب ا : زوقط یم رکي كنبحرو یرظان تراحهدنسید نوا كنا والا یذاج

 هدنحو كنلوالاعسرهنسوابون :لوالزع هدنز وقط نواكنم رم ۷: بول وآیریشم

 یدایا لاحن را هدنزوتطیمرکی كنسءرخ الا یذاج- ۱۲۷ ی دلو یربشم هنا وط ملات

 هج وت بولواعماح ی داو قطن و یلقعو اعیدلدبا نفدهن راوج یب ه رت دو ناطاس



A Eتت  

 تن مهارا یسهدلاو بولوایاریایرد ( یندنفا یفراع هللا ۳
 یجهمانمشهازریمصاقلا بودا بسک رادتقاهعظن یسرافو کرت ردیداع رک و

 یجهمانهش هلکعا مظن یناحوتفو تاوزغ هلبا الا هبهیلع تاود هرکص بولوا 2
 یدا هعیدم عیانصبحاصو سیون قیلعت:رعاش یدابا لاحرا هد ٩٩٩ یدلوآ
 نایلس ناطلس ربع ردیمودع كنینولخ سیوارمی ) یدنفا هللا حف ( 1

 ردوا تو هد٩۹2 یدلوایارکا رهظم كياشاب مسر بولک همور هدساخ

 ردیسیزاب یدجم رایقاطوا( یدنفا هلاخق ) یدا ی قم « لضاف
 ماعا ىلع یبدیرع (  یدنفا يمتق هل ) -۰ یدناوا نقد هارو
 ۰ ردیاش یدلوا توف هد ۱۱۰۰ بولوا بوش

 ۱۰۷سردمردریک م ودع كنیدنفا هللاضف دیسلا (یدنفا هللا عف ) ۰
 هدنسهدمق یذهنسوایی طاق رهشیکیهلتس هدام هکم_ةهفد,دنتحشمكن رد هدنلاوش

 هدنرخالایذاج ۱۱۰ یرکسیناق لوطا هدننابش ۱۱۰۹ يته لوبناتسا "
 یسهات مالسالامش هدناضمر ۱۱۳ بولوافارشالآبقن هلیسها یا مور

 هدرخالامس رلاسراه هیفلس اولزعر ار هل ردهدنلو الاعب ر ۶۶ وسناسحا 392

 توف هد ۱۱۱۶۰ بونلوا بلح ههداعسرد هدلوالایذاج و لابسا ه ههردآ 3

 ۱ ۱ ۱ ۰ یدبا ےک بولوا لئام هماشتخاردشلوا ۳

 یسالنمه رصیق «سردم ردیلهزقنا ( هدازکب هجوق ۰ یدننا هّلعف )
 هلیلیصح اع ( یدنفا ها مق )۰ یدلوا توف هدنلاس۱۱۳۳ یدلوا

 .ردشلوا توفهرکص ندنرات ۱۲۵۳ یدلوادوسشاب مادتسالاب .ددناخاوتخ "
 ۱۹۹ یدلوایرادرتفد ماش بوشس ندهلام ) دس + یدنفا یغف) 3

 دجا)یعف ردشلوا توفد) ار لدا بیدأت ی دالوطندنلاوحا ءوس هدنرخالایذاج
 هءد۱۲۲۵یدلنالل وقهدصانمضسبهرکص بولوا یتاک ناویدضشتابندلن(یدنفا

 راوبدهدرادکسایدلواتوفهدنسیتایرکیكنلاوش ۱۲۶ ۰بولواتااقشرادرتقد |
 هدهسیداوایودخرب هدنتخوضش تقو بولوالصاوهاقط ینس ردنوفدمهدنب د |
 یبما یوتفا هدازالنم ملح.یدنفا دم یحف )--۰ ردشلواتوف هدن رفصنس

 رحاوا ید وا یسالنمهسلف هد ۱۳٩ سردم ردسودحم كن دنفا ملطادبع ۱

 ۰ ردشلیا لاحرا هدسناخدوم ناطلس

 دلو هد ۱۲۱۹ ردىلقګور ( هدارکب ناقع ۰ یدنفا لع دج یعفا) ۱
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 _ ] رکیراید هرکص بولکهلوبناتسا ردیلرکیراید . ( یدنفا لعامسا یا

 تا كسچوا یضئارف هکرت بولوا مع ۰ عاش یدلوا یتاک شاب یک ۱

 . شفتاب ندلق (یدنفا یباف ) -۰ ردشا تافو هد ۱۱۰۵ یدلیا میظنت ر دق

 یسیحهعطاقم هبنواوا هلکلهجاوخ هد ۲:۷ نکیا کو یرادهسیک سۇر

 هدیناخدیحادبع ناطاسرصعرخاوابولوایرادهسیک سر ةلاصاءهرکص یدلوا

 ۰ ردشمتا لاح را

Jكیاعا نام رهقنالوا یثابجا روط ندقلسح زاب شاب ( یدنفا مهاف  

 یدلبا لاحت را هدنرصء لوا ناخ دی ادبع ناطلس بولوا نده ردمودنڅ

 ۰ ردندارعش

 خرف ج دما مد ۰ ۶:۸ بولوا ندشناوعا نواه و ( ان ماتق )

 ۰ یدالبا نا هدملاع .ماقموا ردشلوا ج ریما هدشاف و كناعا ۱

 . ھارکیزاف یردارب ردمودخمكناخ یارکلود ( لوا ناخ یارک خف )

 یدلرومنیععت یناخ حرق هدشنوناهرفسی رک | هد ۱۰۰6۵ یدلوا یاغلاق هدنفاناخ "

 ینو هصلوا ناخ یارکیزاف رارکت بولیدا لزع هدنروه هام دتنح قحا

 حش ردلاس زوقط زوتوایرعوهام چوا ییدم یدنا دهش هلدالوارف زوقط

 بونلقرع یلغواكنوب ( یارکتودنابوح ) یدابولقلابوبم و لیجو لفاعو
 قحا رابدلیا در ینو دهزیکنح دالوا قحنا ردشلوا ندلارو هناخ یارکدج

 یاغلاق ۱ یخدیارک وب ردشءد ( یارک ) هنلغوایدنک نابوح

 هدکنو نسل وا توف هدارواو لر ونک 4هسودر هلل ع هد 1.0 بولوا

 هد ۱ "بولوا نیدلارون هد ۷ یود حرب هدتمان ( یارک یزاغ ) ۱

 هد۱۱۰۲ تولوا یودكارکتداهسروعایخد ( یارک مف )ر ردشلدبالزع

 ِ ردشملدا لزع هد ۳ قرهلوا نیدلاروت

 هد۱۰4 ردسودنحكناخیارک ملس یجاح ( ناب ناخن یار مت (

 یدلوایاخ حرق هدنرخالاعیبر ۱۰4۹ بولوا یاغلاق هرکصو نىدلارون

 د ردشلیا لاحم را هدعب و لاصقنا هدنرځخالا عمر ۰

 ردشموقوا نک هداز یاق و فیرش دس رداورش ( تلا (

 حرش « لاکشا یحرشهضایر)یدلوا توف هد ۸۵۷ بودا نطوت هدننومطسق

 د و



 لم )دیار یودخ 2 یدایا ز زوج ا یدا ا ا

 0 i هد At ا PE 1 كي لساف) ِ

 3 یدتیا « r هدناتسر اغلب دعفد کیا هدمب بیداروت ها
 ٤

 ۹ ۱۱۷۲ جد 1 ا هاف ( ae ك 8

 همطاف ) ىسەحوز ) یدنفا هللادبع ) هداز ازریم یدای یهرانم یهاحمطم

 یدلیا اشناو انب ادد ینعاجشابهرقهدهناشوطندنلام هدننافو یخد ( ن را

 2 هللاتافو هد ۱۱۸۸ ( نوناخ همطخ ) یسهاد كننرلترمضح ثلاث ےاس ناطاس

 1 ۰ یدلرا قد هنعماح مزا 2
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 تلودهرکص بولوا ندنرلمدا كکبنالحع کب یسهرق . ( كب لضاف)
 هدنابرام یدنل وب هدنشفیلوبساک هلا (اشاب نایلس) هدا زهش هللا تیعبان ضرع هن هلع

 یوظنم رشت یدلواتوف هد ۱۰:۰ ( یزغ لضاف ) --۰ یدلوا توف

 ۰ ردراو

 یسلاو هنسو هد ۱۰۰۱ بولوا نداما ردلیالعام ( اشا لضاف )

 هد۱ ۰۷ ید وا لنعەن هلیصن است هد ۳ یدلدالع هد ۴ بولوا

 . ردشلوا توف هدعبو لع هد ۱۰۰۸ بولوا یلاو دلار وا اا

 هلراردارب هدننوف یرد ردیمودخم كرع رهاط ( كب لیسح لضاف )
 سودر هد ناخ ملس ناطاسرودیدنلوا غارج هن وباه نوردنا بولیروتک
 هد ۶ یدلوایسا نواه ندعمو یرادرتفد بلح ںونلوا جارخا هلسلوت

 لولم:ندنفوخ بونلوهداروا هدنلاحراكندنفا بتار یدلدبا مازعا هسودر

 " یدروک قلهتخهنسیدب هدشاطکتبو بونا بولک هنداهسرد هلباوفع یدلوا
 توف هدنحوا تكنسهحایذ ۱۲۲ «قرلوا انی هرکص یدلوا یخد یعا ہرکص

 نانزو نابوخو یناودردعاش ماع ردنوفدم هدنسهکت یدنشقنهد وا یدلوا

 توف هد ۱ (كدلماک ) صعاشیمود یدعوی زهر هتناسل ردرا و ىس ەمائ

 مدد ًانظفل الضاف دق هردشلیوس یخراتوش هننافو یدنکكي لضافیدلوا

 « نانحتوهال یدلبا هدشب یمرکی زوکیا كب # ی رات

 ندیلاعباب ردیمودخخ كکب فّور یتاک هبحراخ ( كب دجا لضاف)
 هدنزکسنوا كنسهرخالایذاج ۱۲۷۳ نکیا مک یدلوایتاک نواه نیبام زق
 راب ( هداز یبهبک .یدنفادلضاف ) -۰ ردنوفدم هد وایذلوا توف

 یلدسوریو یسیدنفا ناوبد اشاب اطر ردمودخ كناعا فراع دج نده ريخ

 یدلواتوف هد ۱۲۹۰ یدنا یردم هاخ زافو یجوز یسهربشه یدنفا اطر

 ۰ یدلدا نقد هوبا

 یدلوا قیرفو اولریمبولوا ندههرکسع یاصا . ( اشاب دجا لضاف )
 هدنلئاوا ۱۲۹۰ نکیآهدهناخ هتسخهدصراق قردلوا حورح هدننبرام یل وطانا

 ۰ یدا رداہو عج ردشلوادیهش
 نوناه روضحو مام سردو سردم ردیدافزوس (  یدنفا دم لضاف )

 یسالنمهسجخ دالب هدعب یدلوا یسالنم درک هدنلاوش ۱۲۸۲ بولوا یطاخم



 ۱ هنسکت : ىدا يح ا دا۰ ن جو رگ

 ۰ و ندنور برا ردشفاو .

 303 یسیر یوسموقراشعا كىنااس تیا یدنل وب 7 هم نامز

 شمراو e ا تو توف a ۱۳۰ 1 رو

Jê) ۳را ۳ فاوا تو دن ( كب  
 ا زا و دنولک هت داسر دردیلناورش (یدنفامآ "۵)ردراو وسهعوجتویرایقر شو هتسب :

 ` ردعاش یدلواتوف ۰ و هرض بودیا لوخ هداق نواه :

 هلامیدایادلوبا و هد ۱۲ ۲ندتلص یدنفا ینهذ دجا ندنلاوم ( یدنفا اف ۳ ۲

 ۰ ردیعاشیدلوآتوف هدیاخز : زعلادع ناطلسلئا وا بولوا ندنمافلخ یوتکم 1 ۲

 نکیا سردم هینایلس سوم ردلنومطسق ( یدتا دما رخف) |
 هدوبق یرکا یدلواتوف هد ۱۱۷۵ طیضلالیقیدلوا یسالنم رادکسا ةتوم

 یضاق (هدازشواچ ۰ یدنفارخافلا) -۰یدا یشنمو اش ردنوفدم "
 بوریکهش رللت هناحش وط وسؤر یدلیا دلوت هد ۱۲۲۱ ندنیلص كندتفا نسح

 یتاکشاب ءهرکصو یسیحهحانزور هناموط هد ۵ یدک هزا هد ۰

 ۰ یدلیا تافو هدیناخ دیمادبع ناطلسرصعرخاوا یدلوایرظا هناخهسیلاو و 1

 ردیسهدرکت یرت(یرهش) صاشردیلهبهانوک ( یلچ محرلادہعغراق )
 0 یدلوا توق هد ۱۳۷۹ 2



 ۱  ر ا هد ۱۷۷ رو

 .ءروم یدیا لوق" بولوا ندن-هسالس كکب ناخرط اف قئاف)
 ۱۰۵۳ یدلوا یا ی انا" مور هلقاشا هد ۰ .۵۳ بولپ و

 ۱ 0 ورسخ یالوط ندنلاح و ج یدا را ا توف هدننوآ تانسهدعقلا یذ 0

 ردشماملوا غران :دفاستعا نا کیا هر ینسو شع كند كينداشاب 2

 یدک یا .دهسیدتنا عیفرت هلی اشا ینطصم هرق
 ٠ ردرسیاپ كز دهها ۴ ا ناهلس قاف یخ ۳

 تو هد ۱۳۰ تولوا یبما دل یو ( یدنفا نیما قاف )

 تولواندنسافلخ ترادص “ییوتکم زدیمودح كندنفا e لقهس وز 0
 1 4دا دوم هد ۶ تولوا یتاک ناوبد كناشاب دیشروخ

  یرظاب باستحا هعفد كليا هلماونعتراظن هرکص بولوا و تاسقا: 3

 : یدلردنوک هد هرشطهلس ا هد ۱ تونل وا ل هدنناضمر ۸ یدلوا تب ۱

rer 1یرادرتقداد-یص هد ۲۵۷ یدلوا یماضعا الاو سلحم دنس هج اید  
 ۱ كنرفص ۲ 5 وزسیدلوا یلوا فص یلوا تردد ۱۳۹۰ و 3 5

 0 یدلدیا نفد هب ربا هاب یرد یدلوا توف زن یرکی

 دیر اسید لوا مد ۱۳۲۹۹ ردلرتسانم ) كا : لاص یئاف J و

 مرکلادبع قاف )یدلواتوفءدیناخ دادن طلسرصعرخاوآپولوایاقمگاق
 دیک ا یدلواتوف هدمببودک هناربا هد ۳ بولوا بهذم (یدنا ِ
 ی ردیمودم كت.دنفا مار ( هداز نیدلاء اب ۰ یدنفا دا ق اف ) 3

 .سردم رد سود كندشا تغار .( هداز یخسب ۰ یدنفا دم قاف )
 یاب هو ا رو نوز رط د دشا ۱۳۷: ك ولوا 9

 ی E o نفددنس ورق هن ردایدلبیا تافوهد ۱ قدلوا 2 ِ

 ( كى صم قاف ( i یدلاق ییودخمرینصرب هدنهاب« یلع دج »ید ب رشم 3

 نوا كلل والا اک ۲ الو ره ندنفلاربصتمیسهرقید اب ندد راف رصتم هرب ھط تب 3
 ۵0 ھه تیار * س ردم ردیلت وب رح ..(یدنفا قطصم ق )سه ردشلواتوفهدندرد 8 3

 هدنرخالایذاج۱۳۰ههللا هنمتلغ بوزک هدراتاسن لیخو یدلوا یسالنم 3

 ۰ ندرلفرصتء یدا چ . رم «لاع ردشغلوا نقد و یرفشاک هلا تو :



 . نسلادلوت ها۰ ردیمودخ ان نفع 1 ۳ ام
5 
 ما یسهراد کج یروش رادو ضد لحاد دد یر ربا 2

 8 ةد ۴١ شف دوس تی ا 8 ا

 حب هدموجت رداقمالک هد هال ةنسلا 2 2 هلا بلص نسف دن ۳







 - تیرخت یا
 رک اخر



Süreyya, Mehmed 
Sicilli Osmani 
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